
Az első eszzopiklont tartalmazó gyógyszer Magyarországon3
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Az inszomnia kezelésére számos gyógyszer áll rendelkezésre, azonban az igazán megnyugtató 
megoldást az jelentené, ha az álmatlanság forrását sikerülne megszüntetni, erre azonban sok-
szor nincs lehetőség. Pedig a megfelelő alvásra szükségünk lenne minden nap.1,2 

Az ún. Z-szerek képviselője az Esogno®, amely az első eszzopiklont tartalmazó 
gyógyszer Magyarországon.3

• Az eszzopiklon nem benzodiazepin típusú altatószer.4 

• Az Esogno® rendelése egyszerű, hatóanyaga nem tartozik a Pszichotróp Egyezmény 
   hatálya alá (66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet).5 
• Más Z-szerekkel összevethető hatékonyság.6,7 
• A kezelési időszak hosszabb időre, szükség esetén 6 hónapra is kiterjeszthető.4*
• Társbetegséggel járó álmatlanságban és időskorban is alkalmazható.4

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatosan vagy szeretné, ha a G.L. Pharma 

képviselője felkeresné Önt, lépjen kapcsolatba velünk.

Tisztelettel:

G.L. Pharma Magyarország Kft.
1132 Budapest, Váci út 18.
Tel: (+36 1) 486-1591, office@gl-pharma.hu

Az alkalmazási előírás, referenciák, ár- és a rendelhetőségre vonatkozó 
információk itt tölthetők le.

*Krónikus insomniában szenvedő résztvevők legfeljebb 6 hónapig tartó, 
placebokontrollos vizsgálataiban az eszzopiklon tartósan javította az alvás 
kialakulásának és az éjszakai felébredések mérőszámait. (Esogno® alkalmazási előírás)

Kód: 2021-028
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Bizonyos esetekben – például 
krónikus álmatlanságban szenvedő 
betegeknél – szükséges lehet 
a kezelési időszak kiterjesztése 
legfeljebb 6 hónapra.4*

A krónikus inszomniában szenvedő résztvevők legfeljebb 6 hónapig tartó, placebokontrollos 
vizsgálataiban 830 primer/ elsődleges inszomniában szendevő beteg vett részt.8

- Az eszzopiklont kapó csoport szignifikánsan rövidebb alváslatenciáról számolt be a 4–6. 
hónapban, mint a placebocsoport (27,3 perc, ill. 45,0 perc; p <0,001).8

- A vizsgálat során az is bebizonyosodott, hogy az eszzopiklon tartósan javította a teljes 
alvásidőt.8

- A betegek által jelentett alvás, valamint a napközbeni funkcionalitás az összes hónapban 
nagyobb mértékben javult eszzopiklonnal, mint placebóval (p <0,001).8

- Az eszzopiklon a 6. hónapra a betegek 50%-ánál jelentősen csökkentette az inszomnia 
súlyossági index (ISI) pontszámát, míg placebóval a betegek 19%-nál javult ez a pontszám 
(p <0,05).8

- Nem figyelték meg tolerancia kialakulását azokban a placebokontrollos vizsgálatokban, amelye-
ket krónikus álmatlanságban szenvedő, legfeljebb 6 hónapig eszzopiklonnal kezelt résztvevőkkel, 
valamint álmatlanságban vagy depresszió, szorongás vagy fájdalom társbetegségekben szenve-
dő, legfeljebb 8 hétig eszzopiklonnal kezelt résztvevőkkel végeztek.4

Megjegyzendő, hogy a felnőtteknél alkalmazott 1 mg-os adag hatásossága inkonzisztens volt az 
alvás kialakulásának javítása vagy az éjszakai felébredés mérőszámai vonatkozásában, és egyet-
len vizsgálatban sem javította a teljes alvásidőt. Ezért a felnőtteknél várható szokásos hatásos 
dózis 2 vagy 3 mg.4
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C. Total Sleep Time 
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A.  Sleep Latency 
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B.  WASO 
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Teljes alvás idő                    eszzopiklon             placebó

Az altatók fő hatásossági mérőszámainak medián értékei kiinduláskor, valamint a kettős 
vak kezelés 1–6. hónapja során eszzopiklonnal (folytonos vonal) és placebóval (szaggatott  
vonal).  *Változás a kiinduláshoz képest, P-érték vs placebo: p<0,0001

Az álmatlanság kezelésére4

 eszzop ik lon  
Esogno®

F I L M T A B L E T T A  


