
Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZW A WLASNA PRODUKTU LECZNICZEGO
Differin 1 mg/g zel

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g zelu zawiera 1 mg Adapalenum (adapalenu).
Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA
Zel

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE

PJ2e.---
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4.1 Wskazania do stosowania

Tr'tdzik pospolity (acne vulgaris) -lagodny lub srednio nasilony: tr'tdzik zask6mikowy (acne
comedonica), tr'tdzik grudkowo-krostkowy (acne papulo-pustulosa).

4.2 Dawkowanie i spos6b podawania
Differin zel nalezy stosowac raz na dobt(, najlepiej wieczorem. Leczenie rozpoczyna sit( od
nakladania malych iloSci preparatu na sk6rt(, z wyj'ttkiem okolic oczu i ust oraz fald6w
nosowo-policzkowych, 10 - 15 minut po umyciu i osuszeniu sk6ry rt(cznikiem. Po nalozeniu
zelu nalezy dokladnie umyc rt(ce.
JezeIi po trzech miesi'tcach nie nast'tPi wyleczenie, lekarz powinien podj'tc decyzjt( 0
dalszym stosowaniu preparatu.
Bezpieczenstwo stosowania oraz skutecznosc leku Differin zeI nie bylo badane u dzieci w
wieku ponizej 12 lat.

4.3 Przeciwwskazania
Nie stosowac:

- w nadwrazliwosci na adapalen lub kt6rykolwiek ze skladnik6w praparatu,
- w przypadku cit(zkiego tr'tdziku pospolitego lub tr'tdziku obejmuj'tcego duz't powierzchnit(
sk6ry,
- na sk6rt( uszkodzonq, opalon't lub z wypryskiem innym niz tr'tdzikowy,
- w okresie ci'tzy.

4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania
Nalezy chronic usta, oczy i blony sluzowe przed kontaktem z preparatem.
Preparat Differin zel jest przeznaczony wyl'tcznie do stosowal1ia na sk6rt(.
W razie przypadkowego kontaktu preparatu z ustami, oczami lub blol1ami sluzowymi, nalezy
przemyc je duz't ilosci't wody.
W kr6tkim czasie po rozpoczt(ciu leczenia moze pojawic sit( zaczerwienienie, podrazniel1ie i
wysuszenie twarzy. W takich przypadkach nalezy przerwac leczenie l1akilka dni, az do
ust'tPienia objaw6w.
Podczas stosowania preparatu, na skutek scienczania warstwy rogowej nask6rka, dochodzi do
uwrazliwienia sk6ry na dzialanie promieniowania ultrafioletowego i stosowal1ych miejscowo
preparat6w leczl1iczych lub kosmetyk6w. Z uwagi na to podczas leczel1ia preparatem Differil1
zel nalezy ul1ikac nadmiemej ekspozycji na promieniowal1ie IN i slonce (stosuj'tc np.
nakrycie glowy i filtry ochronne) i nie naleZY stosowac kosmetyk6w zalecanych do pielt(gnacji
sk6ry tr'tdzikowej lub 0 dzialaniu sci&.gaj'tcym.
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Ze wzglt(du na zawartose substancji pomocniczych - glikolu propylenowego i metylu
parahydroksybenzoesanu, preparat moze powodowae reakcje alergiczne (mozliwe reakcje
typu p6znego).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
Preparatu Differin zel nie nalezy stosowae jednoczesnie z lekami 0 podobnym mechanizmie
dzialania i z innymi preparatami stosowanymi na sk6rt( zawieraj&.cymi retynoidy. Nie nalezy
stosowae na sk6rt( innych preparat6w, kt6re mog&.dzialae drazni&.co(np. preparaty
zruszczaj&.ce, sci&.gaj&.ce,scieraj&.co-czyszcz&.ce,alkohole). W razie r6wnoczesnego stosowania
innych lek6w przeciwtr&.dzikowych (erytromycyny 4%, fosforanu klindamycyny 1%,
nadtlenku benzoilu 10%) nalezy stosowae je rano, a Differin zel wieczorem.

4.6 Ci~za i laktacja
Ci~za:
Badania na zwierzt(tach wykazaly toksyczne dzialanie preparatu w przypadku podawania
duzych dawek doustnie (patrz pkt. 5.3). Badania kliniczne dotycz&.cemiejscowo stosowanego
adapalenu u kobiet w ci&.zys&.ograniczone, jednak niewielka ilose dostt(pnych danych nie
wskazuje na szkodliwy wplyw leku na jej przebieg lub zdrowie plodu we wczesnej ci&.zy.
Z powodu ograniczonych danych oraz mozliwose bardzo ograniczonego przenikania
adapalenu do organizmu, Differin nie powinien bye stosowany w okresie ci&.zy.
Jesli kobieta zajdzie w ci&.zt(podczas leczenia preparatem, leczenie powinno bye przerwane.
Laktacja:
Nie przeprowadzono badan dotycz&.cych przenikania adapalenu do mleka zwierz&.tlub ludzi
podczas miej scowego stosowania preparatu Differin.
Nie przewidywany jest wplyw adapalenu na dziecko karmione piersiq, ze wzglt(du na to, ze po
zastosowaniu miejscowym leku, ekspozycja kobiety karmi&.cejpiersi&.na lekjest pomijalna.
Differin moze bye stosowany u kobiet karmi&.cych piersi&..
Aby unikn&.ekontaktu dziecka z lekiem, Differin nie powinien bye stosowany na klatce
piersiowej u kobiet karmi&.cych piersi&..

4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazd6w mechanicznych i obslugiwania urz~dzeri
mechanicznych w ruchu
Nie stwierdzono wplywu preparatu Differin zel na zdolnose prowadzenia pojazd6w
mechanicznych, obsrugt( maszyn i sprawnose psychofizyczn&..

4.8 Dzialania niepoz~dane
Differin moze powodowae nastt(puj&.cedzialania niepoz&.dane:

Uklady i Czt(stoseDzialanie niepoz&.dane
narz&.dy

wystt(powania
(MeDRA) Sk6ra i tkanka

Czt(ste (~l / 100Sucha sk6ra, podraznienie sk6ry, uczucie pieczenia
podsk6rna

to <1/10)sk6ry, rumien
Niezbyt czt(ste

Kontaktowe zapalenie sk6ry, wyprysk z podraznienia,
(~1/1000 to

uczucie dyskomfortu sk6ry, oparzenie sloneczne, swi&.d,
<1/100)

ruszczenie sit( sk6ry, tr&.dzik
Nieznana*

B61 sk6ry, obrzt(k sk6ry, podraznienie powiek, rumien
powiek, swi&.dpowiek, obrzt(k powiek

*dane postmarketingowe
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4.9 Przedawkowanie
Stosowanie preparatu w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, zas moze
bye przyczyn<t znacznego zaczerwienienia, zluszczania lub innych objawow podraznienia
skory.
Differin zel wywoluje objawy toksyczne u myszy i szczurow po doustnym podaniu dawek
wi((kszych niz 109/kg mc. Po przypadkowym, omylkowym spozyciu preparatu nalezy
rozwazye plukanie zol<tdka.

5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtrqdzikowe do stosowania miejscowego.
Kod ATC: D 10 AD 03

Adapalen - substancja czynna preparatu Differin zeI jest pochodn<t kwasu
naftalenokarboksylowego, nie wchodzi w reakcje z tlenem i nie rozklada si((w wyniku
dzialania swiatla. Adapalen dziala podobnie do retynoidow.
Po przedostaniu si(( do wn((trza komorki l<tczysi(( z receptorami j<tdrowymi kwasu retynowego
(ang. RAR - retinoic acid receptor), powoduj<tc zmian(( ekspresji genow i syntez(( nowego
mRNA. W przeciwienstwie do retynoidow, nie wiqze si(( z ich receptorami
cytoplazmatycznymi.
Adapalen stosowany miejscowo wplywa na normalizacj(( procesow keratynizacji i
r6Znicowania naskorka. Prawdopodobnie normalizuje roznicowanie nablonka komorkowego
mieszkow wlosowych, w wyniku czego zmniejsza powstawanie zaskornikow. Adapalen dziala
silniej przeciwzapalnie niz retynoidy.
Hamuje chemotaktyczn<t i chemokinetyczn<t reakcj(( leukocytow wieloj<tdrzastych oraz
peroksydacj(( kwasu arachidonowego, uposledzaj<tc powstawanie odpowiednich mediatorow
kom6rkowych odczynu zapalnego. W wyniku tego adapalen stosowany na skor(( zapobiega
powstawaniu zaskornikow (otwartych i zamkni((tych) oraz redukuje zmiany zapalne (grudki i
krosty).

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne
Po miejscowym zastosowaniu adapalen nie wchlania si(( przez skor(( w istotnych ilosciach.
Nawet podczas stosowania preparatu przez kilka tygodni na duze powierzchnie ciala, nie
stwierdzono obecnosci adapalenu w surowicy krwi pacjent6w.

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczeristwie
W doswiadczeniach na zwierz((tach wykazano, ze adapalen jest dobrze tolerowany po
stosowaniu miejscowym w badaniach na krolikach trwaj<tcych 6 miesi((cy i na myszach
trwaj<tcych 21ata. Gl6wne objawy toksycznosci w przypadku wszystkich badanych gatunkow
po podaniu doustnym to hyperwitaminoza A, zanik kosci, zwi((kszona aktywnose fosfatazy
alkalicznej oraz niewielka niedokrwistose. Ouze dawki adapalenu podawanego zwierz((tom
doustnie wywoluj<t lagodne objawy neurologiczne, kardiologiczne i zwiqzane z ukladem
oddechowym. Adapalen nie dziala mutagennie.
Wykonano badania adapalenu na myszach po podaniu przezsk6rnym w dawce
0,6 mg/kg mc./dob((, 2 i 6 mg/kg mc./dob(( oraz na szczurach w dawce doustnej
0,15 mg/kg mc./dob((, 0,5 mg/kg mc./dob(( i 1,5 mg/kg mc./dob((. Wykazano jedynie
statystycznie znamienny wzrost wyst((powaniu raka chromochlonnego rdzenia nadnerczy u
m((skich osobnikow szczurow przyjmuj<tcych dawk(( doustn<t
1,5 mg/kg mc./dob((. Nie dotyczy to przezskornego podawania adapalenu.
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6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, fenoksyetanol, karbomer 940, disodu
wersenian, poloksamer 182, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne
Nie stwierdzono.

6.3 Okres waznosci
3 lata.

6.4 Specjalne srodki ostroznosci przy przechowywaniu
Brak szczegolnych srodkow ostroznosci dotyczqcych przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania
Tuba LDPE zawierajqca 15 g lub 30 g zelu, zamkni((ta polipropylenow'l nakr((tkq, umieszczona
w tekturowym pudelku.

6.6 Instrukcja dotycz~ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania
jego pozostalosci

Brak szczegolnych wymagan.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ1\CY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z 0.0.
ul. L'lczyny 4
02-820 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
R/8424

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU/DA TA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA

05.12.2000/29.06.2004/21.05.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ~SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2010 -07- 1 B
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