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Rīgā  

2014. gada 2. decembrī 

Eligard 7,5 mg/ 22,5 mg/45 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai (leiprorelīna acetāts injekcijām) — iedarbīguma trūkuma 
risks saistībā ar nepareizu sagatavošanas lietošanai un ievadīšanas procesu 

Cien./God. veselības aprūpes speciālist!  

Pēc vienošanās ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un Zāļu valsts aģentūru 
(ZVA) 

Kopsavilkums 

Astellas Pharma Europe Ltd vēlas jums sniegt šādu informāciju:  

● Ir iespējams klīniskā iedarbīguma trūkums šo zāļu nepareizas sagatavošanas 
lietošanai dēļ.  

● Ir saņemti ziņojumi par Eligard kļūdainu lietošanu, tostarp šo zāļu kļūdainu 
uzglabāšanu, sagatavošanu un izšķīdināšanu. 

● Lai nodrošinātu drošu un efektīvu priekšdziedzera vēža slimnieku ārstēšanu, 
pirms zāļu ievadīšanas būtiski svarīga ir pareiza Eligard sagatavošana lietošanai. 

● Pirms šo zāļu lietošanas ir svarīgi zināt un ievērot instrukcijas, lai izmantotu 
pareizas zāļu sagatavošanas lietošanai un ievadīšanas metodes. 

● Ierīce tiks pārveidota, lai vienkāršotu sagatavošanu lietošanai un ievadīšanu, 
kā arī tiks mainīts uzglabāšanas temperatūras režīms istabas temperatūrā. 
Līdz brīdim, kad tiks apstiprinātas šīs izmaiņas, ir jāievēro esošās 
instrukcijas, kas norādītas zāļu apraksta 6.6. apakšpunktā un lietošanas 
instrukcijas 7. apakšpunktā.  

● Sagatavošanu lietošanai drīkst veikt tikai tad, kad zāles ir istabas 
temperatūrā.  

● Gadījumos, kad ir aizdomas par Eligard nepareizu ievadīšanu, ir jāpārbauda 
testosterona līmenis. 
 
 
 

Papildu informācija par iespējamo drošības risku un ieteikumi 
Iepriekš sniegtie ieteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā paziņojumus par nepareizu 
metodi Eligard ievadīšanas procesā; daži no šiem gadījumiem ir saistīti ar klīniskā 
iedarbīguma trūkumu pacientiem, kuriem diagnosticēts progresējošs priekšdziedzera 
vēzis.  
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Vairākos ziņojumos par gadījumiem ir norādīts iedarbīguma trūkums, un tajos ir 
iekļauti analītiski dati par testosterona līmeņa paaugstināšanos virs kastrācijas līmeņa 
(≤50 ng/dl) un/vai PSA (prostatas specifiskais antigēns) līmeņa paaugstināšanos.  

Kumulatīvā pārskatā par zināmajiem zāļu kļūdainas lietošanas gadījumiem ziņots par 
dažādām kļūdām zāļu sagatavošanā, sajaukšanā un ievadīšanā. 

Ir ļoti svarīgi izskatīt un saprast detalizētās instrukcijas par pareizu Eligard 
sagatavošanu lietošanai un ievadīšanu, kas ir sniegtas zāļu apraksta 6.6. apakšpunktā 
“Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai” 
un lietošanas instrukcijas 7. apakšpunktā “Informācija medicīnas vai veselības 
aprūpes profesionāļiem”. Šīs instrukcijas ir jāizlasa pirms Eligard sagatavošanas 
lietošanai un ievadīšanas (lūdzu, skatiet jaunāko Latvijā apstiprināto zāļu aprakstu un 
lietošanas instrukciju). 
 
Klīniskā informācija 
Eligard ir indicēts progresējoša hormonatkarīga priekšdziedzera vēža ārstēšanai.  

Šīs zāles ir pieejamas 6 mēnešiem (Eligard 45 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju 
šķīduma pagatavošanai), trīs mēnešiem (Eligard 22,5 mg pulveris un šķīdinātājs 
injekciju šķīduma pagatavošanai) un vienam mēnesim (Eligard 7,5 mg pulveris un 
šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai). 

Lielākajai daļai pacientu antiandrogēnu terapijas (ADT) rezultātā, kurā izmanto 
Eligard, testosterona līmenis samazinās zem standarta kastrācijas līmeņa (< 50 ng/dL; 
< 1.7 nmol/L); lielākajā daļā gadījumu pacienti sasniedz testosterona līmeni, kas ir 
zemāks par < 20 ng/dL. Gadījumos, kad ir aizdomas par Eligard nepareizu ievadīšanu, 
ir jāpārbauda testosterona līmenis. 

Ziņošana par nevēlamiem notikumiem 
Lūdzu ziņojiet par visiem gadījumiem, kas saistīti ar Eligard nepareizu uzglabāšanu, 
izšķīdināšanu, sagatavošanu lietošanai un ievadīšanu.  

Paziņojumus var nosūtīt pa e-pastu vai pa faksu Astellas saistītajam uzņēmumam SIA 
PharmaSwiss Latvia, kontaktpersona: Ingrīda Grava, Blaumaņa ielā 5a-8, Rīgā, LV-
1011, e-pasts: ingrida.grava@valeant.com, fakss: +371 67502190. 

Atgādinām, ka veselības aprūpes speciālistiem par zāļu blaknēm jāziņo Zāļu valsts 
aģentūrai (ZVA), zvanot pa tālr. +371 67078442, sūtot pa faksu +371 67078428 vai 
sūtot „Ziņojums par zāļu blakusparādību" (izmantojot veidlapu) pa pastu Jersikas 
ielā 15, Rīgā, LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī ar interneta starpniecību no 
ZVA mājaslapas www.zva.gov.lv > Vertikālā sleja lapas labajā pusē > 1. izvēlne 
„Ziņot par zāļu blakusparādību". 

http://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/?iss=1&lang=lv&q=Eligard&ON=&SN=&NAC=on&RN=&ESC=on&AK=&SAT=on&RA=&DEC=on&LB=&PIM=on�
http://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/?iss=1&lang=lv&q=Eligard&ON=&SN=&NAC=on&RN=&ESC=on&AK=&SAT=on&RA=&DEC=on&LB=&PIM=on�
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Uzņēmuma kontaktpunkts 
Saistībā ar jautājumiem par pareizām Eligard 7,5 mg/ 22,5 mg/45 mg pulveris un 
šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai sagatavošanas metodēm lūdzam 
sazināties ar Astellas pārstāvi Ingrīdu Gravu, lai iegūtu medicīnisku informāciju, 
zvanot uz šādu telefona numuru: +371 67502185. 

Ar cieņu, 

Astellas Pharma a/s 

         

        

Ove Schebye       Ralph Nies 
Director Medical & Regulatory Affairs   VP, EU-QPPV  

 

1. pielikums  
Pašlaik Latvijā apstiprinātais Eligard 22,5 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju 
šķīduma pagatavošanai zāļu apraksts un lietošanas instrukcija. 
 


