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Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

Kineret (anakinra) 100 mg un 100 mg/0,67 ml šķīdums injekcijām 

pilnšļircē: sūdzības par redzamām nogulsnēm uz adatas virsmas 

Cienījamais veselības aprūpes speciālist! 

Pēc saskaņošanas ar Eiropas Zāļu aģentūru un Zāļu valsts aģentūru Swedish Orphan Biovitrum 

(Sobi) vēlas Jūs informēt par sekojošo: 

Kopsavilkums 

 Sobi ir saņēmis sūdzības par redzamām nogulsnēm uz dažādu sēriju Kineret pilnšļirču 

adatu virsmām. 

 Šobrīd saņemto sūdzību skaits ir neliels, salīdzinot ar ražoto un izplatīto šļirču skaitu. 

 Tika veikta šļirču un adatu analīze un ir konstatēts, ka uz adatas esošās nogulsnes ir 

Kineret aktīvā olbaltumviela anakinra. 

 Nogulsnes, ja tās ir novērojamas, atrodas uz adatas, kad pirms injekcijas tiek noņemts 

adatas gumijas aizsargs. Skarto šļirču papildu analīze ir apstiprinājusi šļirces un adatas 

gumijas aizsarga integritāti, norādot, ka sterilitāte nav apdraudēta. 

 Sobi vēl nav identificējis pamatcēloni; izmeklēšana turpinās. 

 Ziņojumi par būtiskām nevēlamām blakusparādībām, kas būtu saistītas ar šīm sūdzībām 

par Kineret, nav saņemti. Kineret ieguvuma/riska attiecība joprojām ir pozitīva. 

 Šļirces, ieskaitot adatas, pirms lietošanas ir rūpīgi jāpārbauda. Šļirces ar nogulsnēm uz 

adatas ārējās virsmas nedrīkst lietot. Neskartās šļirces var lietot. Tomēr visas neizlietotās 

šļirces (skartās un neskartās) no skartā iepakojuma var nodot atpakaļ aptiekā, ievērojot 

standarta kārtību, un Sobi tās nomainīs pret jaunām. 

 Iepriekš minētā informācija tiek Jums nosūtīta pēc saskaņošanas ar Zāļu valsts aģentūru 

un Eiropas Zāļu aģentūru. 

Sīkāka informācija par drošumu un ieteikumi 

Pacientu drošība ir mūsu galvenā prioritāte, un šī kvalitātes jautājuma izskatīšanu mēs 
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veicam ar vislielāko atbildību. Kā jau minējām iepriekš, pēdējo 4 mēnešu laikā ir bijušas 

16 sūdzības par zālēm. 

 

Būtiskas nevēlamas blakusparādības nav novērotas un ziņojumi, kas liecinātu par 

paaugstinātu citu notikumu risku, saistībā ar šīm sūdzībām, nav bijuši. 

 

Ir konstatēts, ka nogulsnes uz skarto šļirču adatām ir Kineret aktīvā olbaltumviela 

anakinra. Skarto šļirču papildu analīze ir apstiprinājusi šļirces un adatas gumijas aizsarga 

integritāti, norādot, ka sterilitāte nav apdraudēta. Sobi vēl nav identificējis pamatcēloni; 

izmeklēšana turpinās. 

 

Kineret ieguvuma/riska attiecība joprojām ir pozitīva. 

 

Kamēr kvalitātes izmeklēšana turpinās un līdz tiek iegūta lielāka skaidrība, un kvalitātes 

jautājums tiek atrisināts, pacienti, ārsti un medmāsas skartās šļirces nedrīkst lietot. 

 

Tāpēc mēs iesakām pievērst papildu uzmanību šļirces UN adatas vizuālajai pārbaudei 

pirms lietošanas un ziņot par konstatētajām novirzēm uz complaints@sobi.com. Turklāt 

mēs iesakām attiecīgajiem veselības aprūpes speciālistiem nodot šo informāciju tālāk 

saviem pacientiem. 

 

 Visos gadījumos, ja uz adatas vai šļirces redzamasnogulsnes, šļirci nedrīkst lietot. 

Iepakojumi ar skartajām šļircēm pēc pieprasījuma tiks nomainīti, ievērojot standarta 

kārtību. 

 

Lai saņemtu atbalstu sūdzību procesā, lūdzu, sazinieties ar savu aptieku vai Sobi vietējo 

pārstāvniecību zvanot pa tālruni uz +371 29 372 777. 

Sīkāka informācija 

Kineret ir indicēts pieaugušajiem reimatoīdā artrīta (RA) pazīmju un simptomu 

ārstēšanai, kombinējot to ar metotreksātu, kuru atbildes reakcija uz terapiju ar 

metotreksātu ir nepietiekama. 

 

Kineret ir arī indicēts pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem no 8 mēnešu 

vecuma un vecākiem ar ķermeņa masu 10 kg vai vairāk ar kriopirīnu saistīto periodisko 

sindromu (CAPS) ārstēšanai, ieskaitot: 

 jaundzimušo multisistēmu iekaisuma slimības (NOMID) / zīdaiņu hronisko 

neiroloģisko, ādas, locītavu sindromu (CINCA); 

 Makla-Velsa sindromu (MWS); 

 ģimenes aukstuma autoiekaisuma sindromu (FCAS). 
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Aicinājums ziņot 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā 

ārstniecības personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu 

blaknēm 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 

tālr. 67078442. 

Uzņēmuma e-pasta adrese nevēlamo blakusparādību ziņošanai: drugsafety@sobi.com un 

sūdzībām: complaints@sobi.com. 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Terapeitisko jomu vadītāju un 

starptautisko medicīnisko direktori, Kristina Timdahl, Zāļu drošuma ārstu, Torbjörn 

Kullenberg, Kvalificēto personu Carina Carlsson, zvanot pa tālruni uz +46 8 697 20 00, 

vai Sobi pārstāvim Jūsu vietējā Sobi birojā, zvanot pa tālruni uz +371 29 372 777. Jūs 

varat arī nosūtīt e-pastu uz medical.info@sobi.com. 

Swedish Orphan Biovitrum adrese Zviedrijā ir SE-112 76 Stockholm, Zviedrija. Mūsu 

tīmekļa vietne ir www.sobi.com. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

 

 

 

Alise Domburga-Rozīte 

Sobi kontaktpersona farmakovigilances jautājumos 

CentralPharma Communications SIA 

Baložu iela 28-13, Rīga, LV-1048 

Tālr.: +371 6 7450497; +371 2 7876703 

e-pasts: alise@centralpharma.lv  
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