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Vēstule veselības aprūpes speciālistam par zāļu Xgeva (denosumabs 120mg) pacienta atgādinājuma kartītes 
ieviešanu žokļa osteonekrozes riska mazināšanai 

Cienījamais veselības aprūpes speciālist, 

 

Pēc vienošanās ar Eiropas Zāļu aģentūru un Latvijas Zāļu valsts aģentūru, SIA, Amgen vēlas Jūs informēt par jaunu 
kontrindikāciju pacientiem ar nesadzijušām brūcēm pēc zobu vai mutes dobuma ķirurģiskas operācijas, pārskatītajiem 
brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem, un pacienta atgādinājuma kartītes ieviešanu, lai mazinātu žokļa 
osteonekrozes (ŽON) risku ārstēšanas laikā ar XGEVA. 

Kopsavilkums 

• XGEVA tagad ir kontrindicēta pacientiem ar nesadzijušām brūcēm pēc zobu vai mutes dobuma 
ķirurģiskas operācijas.  

• Ieviesta pacienta atgādinājuma kartīte, lai uzlabotu pacientu informētību par ŽON risku un 
nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem šī riska mazināšanai. 

• Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar XGEVA, jānodod šī pacienta atgādinājuma kartīte, kurā ietverta informācija 
par ŽON, kā arī lietošanas instrukcija. 

 
Papildus informācija par drošumu 

ŽON ir bieža blakusparādība pacientiem, kuri ārstēti ar XGEVA (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem). 

Produkta informācija ir atjaunināta, lai atspoguļotu pašreizējo informāciju par ŽON un optimizētu riska samazināšanu. 
Izmaiņas produkta informācijā ietver jaunu kontrindikāciju pievienošanu pacientiem ar  nesadzijušām brūcēm pēc zobu vai 
mutes dobuma ķirurģiskas operācijas, lai nodrošinātu, ka netiek uzsākta ārstēšana, ja pacientam ir šādas veselības 
problēmas. Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar XGEVA ieteicama zobu pārbaude ar profilaktisku aprūpi. 

Ārstēšanas plāns pacientiem, kam rodas ŽON, ir jāveido ārstējošajam ārstam ciešā sadarbībā ar zobārstu vai mutes 
dobuma ķirurgu, kam ir pieredze ŽON ārstēšanā. 

 

Kāpēc šīs izmaiņas tiek ieviestas 

 

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) nesen uzsāka riska mazināšanas pasākumu efektivitātes pārskatīšanu attiecībā uz žokļa 
osteonekrozes (ŽON) risku, lietojot bifosfonātus un denosumabu. Tā rezultātā tika ieteikts šīm zālēm pievienot papildus 
drošības informāciju produkta informācijā (zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā), kā arī ieviest pacienta atgādinājuma 
kartīti, iekļaujot informāciju par piesardzības pasākumiem ŽON riska mazināšanai. 

Kartītē iekļauta svarīga drošuma informācija pacientam, kas jāņem vērā pirms ārstēšanas uzsākšanas un ārstēšanas 
laikā ar denosumaba (XGEVA) injekcijām vēža izraisītu komplikāciju gadījumā, iekļaujot: 
 

- nepieciešamību informēt savu ārstu/medmāsu par jebkādām mutes vai zobu problēmām pirms ārstēšanas 
uzsākšanas; 

- nepieciešamību nodrošināt labu mutes dobuma higiēnu un veikt regulāru zobu pārbaudi ārstēšanas laikā; 

- nepieciešamību sazināties ar savu ārstu un informēt savu zobārstu par ārstēšanu ar denosumabu (Xgeva), ja 
viņiem tiek veikta zobu ārstēšana vai tiek plānota mutes dobuma ķirurģiska operācija; 

- nepieciešamību nekavējoties sazināties ar savu ārstu un zobārstu, ja viņiem rodas jebkādas zobu vai mutes 
dobuma veselības problēmas, piemēram, vaļīgi zobi, sāpes vai pietūkums, nedzīstošas čūlas vai izdalījumi. 

Kopā ar šo vēstuli Jūs saņemsiet pacienta atgādinājuma kartītes paraugus. 

 
 



  
Sīkāka informācija par produktu 

XGEVA ir indicēta: 

• Ar skeletu saistītu notikumu (patoloģisku lūzumu, kaulu apstarošanas, muguras smadzeņu kompresijas vai kaulu 
operāciju) novēršanai pieaugušajiem ar norobežotu audzēju metastāzēm kaulos.  

• Pieaugušo un pusaudžu ar nobriedušu skeletu milzu šūnu kaulu audzēju, kas ir nerecezējams vai kur iespējama 
ķirurģiskas rezekcijas izraisīta smaga slimība, ārstēšanai. 

Aicinājums ziņot 

Atgādinām, ka saskaņā ar blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības personām un farmaceitiem jāziņo 
par novērotām iespējamām zāļu blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, sūtot ziņojumu (veidlapa „Ziņojums par zāļu 
blakusparādībām”) pa faksu 67078428 vai pa pastu Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī ar 
interneta starpniecību no ZVA mājaslapas www.zva.gov.lv. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar 
ZVA pa tālruni 67078442.  

vai 

Amgen farmakovigilances kontaktpersonai Latvijā Zanei Grīvai pa tālr. +371 28619333, sūtot faksu +371 67437520 vai e-
pasta vēstuli uz zane.griva@covalent.ee. 

Kontaktinformācija 

Ja Jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija saistībā ar XGEVA lietošanu, lūdzu, sazinieties ar Zani Grīvu; 
tālr. +371-29619333, fakss +371-6743520, e-pasts zane.griva@covalent.ee vai ar Amgen medicīniskās informācijas 
nodaļu pa tālr. +46-86951100 vai e-pastu medinfonb@amgen.com. 

Papildus pacienta atgādinājuma kartītes kopijas var pieprasīt sazinoties ar Amgen medicīniskās informācijas nodaļu pa 
tālr. +46-86951100 vai sūtot pieprasījumu pa e-pastu medinfonb@amgen.com vai sazinoties ar Amgen farmakovigilances 
kontaktpersonu Latvijā Zani Grīvu pa tālr. +371 28619333, sūtot faksu +371 67437520 vai sūtot e-pasta vēstuli uz 
zane.griva@covalent.ee. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ar cieņu 
 
Zane Grīva 
Amgen farmakovigilances kontaktpersona 
 

Pielikums 

Pacienta atgādinājuma kartīte par žokļa osteonekrozes risku. 
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