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ZĀĻU APRAKSTS 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

ELIGARD 22,5 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai  

 

 

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 

Viena pilnšļirce ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai satur 22,5 mg leiprorelīna acetāta 

(Leuprorelini acetas), kas ir ekvivalents 20,87 mg leiprorelīna.  

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 

 

 

3. ZĀĻU FORMA 
 

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. 

 

Pulveris (B šļirce): 

Pilnšļirce ar baltu vai gandrīz baltu pulveri. 

 

Šķīdinātājs (A šļirce): 

Pilnšļirce ar dzidru bezkrāsainu vai blāvi dzeltenu šķīdumu. 

 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 

4.1 Terapeitiskās indikācijas 
 

ELIGARD 22,5 mg indicēts progresējoša hormonatkarīga priekšdziedzera vēža ārstēšanai. 

 

4.2 Devas un lietošanas veids 
 

Devas pieaugušiem vīriešiem 

 

ELIGARD drīkst ievadīt kvalificēta veselības aprūpes speciālista (ar atbilstošu pieredzi atbildes 

reakcijas pret terapiju monitorēšanā) uzraudzībā.  

 

ELIGARD 22,5 mg ievada vienas zemādas injekcijas veidā ik pēc trīs mēnešiem. Injicētais šķīdums 

izveido kompaktu zāļu atbrīvošanās depo un nodrošina pastāvīgu leiprorelīna acetāta izdalīšanos trīs 

mēnešus.  

 

Progresējoša priekšdziedzera vēža terapija ar ELIGARD 22,5 mg, kā likums, ir ilgstoša, to nevar 

pārtraukt, tikko iestājusies remisija vai vērojama uzlabošanās.  

 

Atbildes reakcija uz terapiju ar ELIGARD 22,5 mg jākontrolē pēc klīniskiem rādītājiem un prostatas 

specifiskā antigēna (PSA) līmeņa serumā. Klīniskos pētījumos konstatēja, ka vairumam pacientu bez 

orhektomijas pirmo trīs terapijas dienu laikā palielinājās testosterona līmenis, pēc tam 3 - 4 nedēļu 

laikā tas pazeminājās zem medicīniskās kastrācijas līmeņa. Šāds līmenis saglabājas visu terapijas laiku 

(<1% testosterona paaugstināšanās). Gadījumā, ja pacienta atbildes reakcija ir „suboptimāla”, 

jāpārliecinās, ka seruma testosterona līmenis sasniedzis vai saglabājies kastrācijas līmenī. 
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Lietošana 

 

Abu pilnšļirču saturs jāsajauc tieši pirms ELIGARD 22,5 mg ievadīšanas subkutānas injekcijas veidā. 

 

Sajaukšanas procedūru skatīt apakšpunktu 6.6.  

 

Pamatojoties uz datiem, kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem, kategoriski jāizvairās no intraarteriālām 

vai intravenozām injekcijām.  

 

Tāpat kā ordinējot citas subkutāni injicējamās zāles, injekcijas vieta periodiski jāmaina. 

 
Bērni un pusaudži 
Nav pieredzes par lietošanu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) (skatīt arī apakšpunktu 4.3). 

 

Devas pielāgošana īpašām pacientu grupām 

Pacientiem ar aknu vai nieru funkcijas traucējumiem klīniskie pētījumi nav veikti. 

 

4.3 Kontrindikācijas 
 

Paaugstināta jutība pret leiprorelīna acetātu, citiem gonadotropīna atbrīvotājhormonu (GnAH) 

agonistiem un/vai jebkuru no palīgvielām.  

 

Pacientiem, kuriem iepriekš veikta orhektomija (tāpat kā citi GnAH agonisti, ELIGARD 22,5 mg pēc 

ķirurģiskās kastrācijas neizraisa tālāku testosterona līmeņa pazemināšanos serumā).  

 

Kā vienīgā priekšdziedzera vēža terapija pacientiem ar muguras smadzeņu kompresiju vai pierādītām 

metastāzēm muguras smadzenēs (skatīt arī apakšpunktu 4.4). 

 

ELIGARD 22,5 mg ir kontrindicēts sievietēm un bērniem.  

 

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 

Leiprorelīna acetāts, tāpat kā citi GnAH agonisti, pirmās ārstēšanas nedēļas laikā īslaicīgi paaugstina 

testosterona, dihidrotestosterona un skābās fosfatāzes koncentrāciju serumā. Pacientiem var 

pasliktināties jau esošie simptomi vai parādīties jauni, to vidū sāpes kaulos, neiropātija, hematūrija, 

urīnizvadkanāla un urīnpūšļa obstrukciju (skatīt apakšpunktu 4.8). Turpinot terapiju, šie simptomi 

parasti mazinās.  

 

Jāapsver atbilstoša antiandrogēnu papildus ordinēšana trīs dienas pirms leiprorelīna acetāta terapijas 

uzsākšanas; terapija jāturpina pirmo divu līdz trīs nedēļu laikā. Ir zināms, ka šāda terapija samazina 

sākotnējā testosterona līmeņa paaugstināšanās sekas.  

 

Pēc ķirurģiskās kastrācijas ELIGARD 22,5 mg vīriešu dzimuma pacientiem turpmāko testosterona 

līmeņa samazināšanos serumā neizraisa.  

 

GnAH agonistu lietošanas laikā ziņots par urīnizvadkanāla obstrukcijas un muguras smadzeņu 

kompresijas gadījumiem, kas varētu izraisīt paralīzi ar vai bez fatālām komplikācijām. Ja attīstās 

muguras smadzeņu kompresija vai nieru mazspēja, jāsāk šo komplikāciju standarta terapija. Pacienti ar 

mugurkaula un/vai galvas smadzeņu metastāzēm, kā arī pacienti ar urīnceļu obstrukciju pirmo 

terapijas nedēļu laikā rūpīgi jākontrolē.  

 

Daļai pacientu var būt audzēji, kas nereaģē uz hormonu līmeņa izmaiņām. Šāda stāvokļa 

diagnostiskais kritērijs ir klīniskās uzlabošanās trūkums, neraugoties uz adekvātu seruma testosterona 
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līmeņa samazināšanos. Šādiem pacientiem nav gaidāma uzlabošanās, turpinot terapiju ar ELIGARD 

22,5 mg. 

 

Medicīnas literatūrā ir ziņots par kaulu blīvuma samazināšanos vīriešiem pēc orhektomijas vai 

terapijas ar GnAH agonistiem (skatīt apakšpunktu 4.8).  

Antiandrogēnu terapija ievērojami paaugstina osteoporozes izraisītu lūzumu risku. Par to pieejams ļoti 

ierobežots datu daudzums. Osteoporozes izraisītus lūzumus konstatēja 5% pacientu pēc 22 mēnešus 

ilgas farmakoloģiskas androgēnu supresijas un 4% pacientu pēc 5-10 gadus ilgas terapijas. 

Osteoporozes izraisītu lūzumu risks parasti ir lielāks nekā patoloģisko lūzumu risks.  

Bez ilgstoša testosterona deficīta, osteoporozes attīstību var ietekmēt arī vecums, smēķēšana un 

alkoholisko dzērienu lietošana, aptaukošanās un mazkustīgs dzīvesveids.  

 

Pēcreģistrācijas uzraudzības laikā retos gadījumos pēc GnAH lietošanas ir ziņots par hipofīzes 

apopleksiju (hipofīzes infarktam sekundārs klīniskais sindroms), kas lielākajā daļā gadījumu 

konstatēta 2 nedēļu laikā no pirmās devas ievadīšanas, bet dažos gadījumos – pirmās stundas laikā. 

Šajos gadījumos hipofīzes apopleksija izpaudās kā pēkšņas galvassāpes, vemšana, redzes izmaiņas, 

oftalmoplēģija, garīgā stāvokļa izmaiņas un dažreiz kardiovaskulārs kolapss.  Nepieciešama 

neatliekama palīdzība. 

 

Piesardzība 

 

Dažiem pacientiem GnAH agonistu terapijas laikā novēroja glikozes tolerances izmaiņas. Diabēta 

pacientus terapijas ar ELIGARD 22,5 mg laikā iesaka kontrolēt biežāk. 

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 

Farmakokinētiski zāļu mijiedarbības pētījumi ar ELIGARD 22,5 mg nav veikti. Nav ziņots par 

jebkādu mijiedarbību starp leiprorelīna acetātu un citām zālēm.  

 

4.6 Grūtniecība un zīdīšana 
 

Nav piemērojama, jo ELIGARD 22,5 mg sievietēm ir kontrindicēts.  

 

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 

Pētījumi par ELIGARD 22,5 mg ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 

nav veikti.  

Spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus var ietekmēt tādas iespējamas blakusparādības 

kā nogurums, reibonis un redzes traucējumi, taču šos simptomus var izraisīt arī pamatslimība. 

 

4.8 Nevēlamās blakusparādības 

 

Blakusparādības, ko parasti novēro ELIGARD 22,5 mg lietošanas laikā, parasti ir saistītas ar 

leiprorelīna acetāta specifisko farmakoloģisko iedarbību, proti, noteiktu hormonu līmeņa 

paaugstināšanos vai pazemināšanos. Visbiežāk ziņotās blakusparādības ir karstuma viļņi, slikta dūša, 

savārgums un nogurums, kā arī pārejošs lokāls kairinājums injekcijas vietā. Vieglus karstuma viļņus 

novēroja 58% pacientu.  

 

Pacientiem ar progresējošu priekšdziedzera vēzi klīnisko pētījumu ar Eligard laikā ziņots par zemāk 

minētajām nevēlamajām blakusparādībām. Blakusparādības pēc biežuma klasificētas šādi: ļoti bieži 

(≥ 1/10), bieži  (no ≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk  (no ≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (no ≥ 1/10000 līdz 

< 1/1000) un ļoti reti (< 1/10000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).  
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1. tabula: Nevēlamās blakusparādības klīniskos pētījumos ar Eligard 

Infekcijas un infestācijas  

bieži nazofaringīts 

retāk urīnceļu infekcija, lokāla ādas infekcija 

Vielmaiņas un uztures traucējumi  

retāk cukura diabēta pasliktināšanās 

Psihiskie traucējumi  

retāk neparasti sapņi, depresija, samazināta dzimumtieksme 

Nervu sistēmas traucējumi  

  

retāk reibonis, galvassāpes, hipoestēzija, bezmiegs, garšas traucējumi, 

ožas traucējumi  
reti patoloģiskas patvaļīgas kustības 

Asinsvadu sistēmas traucējumi  

ļoti bieži karstuma viļņi 

retāk hipertensija, hipotensija 

reti sinkope, kolapss 

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu 

kurvja un videnes slimības 

 

retāk iesnas, elpas trūkums 
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi  

bieži slikta dūša, caureja 
retāk aizcietējums, sausa mute, dispepsija, vemšana 
reti vēdera uzpūšanās, atraugas 

Ādas un zemādas audu bojājumi  

ļoti bieži ekhimoze, eritēma 

bieži nieze, svīšana naktī 

retāk roku svīšana, pastiprināta svīšana 
reti alopēcija, ādas izsitumi 

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas 

bojājumi 

 

bieži artralģija, sāpes ekstremitātēs, mialģija 

retāk muguras sāpes, muskuļu krampji 
Nieru un urīnizvades sistēmas 

traucējumi 

 

bieži reta urinācija, apgrūtināta urinācija, disūrija, niktūrija, oligūrija 
retāk urīnpūšļa spazmas, hematūrija, bieža urinācija, urīna aizture 

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un 

krūts slimības 

 

bieži pastiprināts krūšu jutīgums, testikulāra atrofija, sāpes sēklinieku 

apvidū 

neauglība, krūts dziedzeru palielināšanās 
retāk ginekomastija, impotence, testikulāri traucējumi 
reti sāpes krūtīs 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 

ievadīšanas vietā 

 

ļoti bieži nogurums, dedzināšana injekcijas vietā, parestēzija injekcijas vietā 

bieži Savārgums, sāpes injekcijas vietā, zilums injekcijas vietā, durstoša 

sajūta injekcijas vietā, drebuļi, vājums 

retāk nieze injekcijas vietā, letarģija, sāpes, drudzis 

reti čūlošanās injekcijas vietā 

ļoti reti nekroze injekcijas vietā 

Asins un limfātiskās sistēmas 

traucējumi 
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1. tabula: Nevēlamās blakusparādības klīniskos pētījumos ar Eligard 

Bieži 

 

 

hematoloģiska rakstura izmaiņas 

Izmeklējumi  

bieži paaugstināts kreatinīnfosfokināzes līmenis asinīs, pagarināts 

koagulācijas laiks 

retāk paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis asinīs, paaugstināts 

triglicerīdu līmenis asinīs, pagarināts protrombīna laiks, ķermeņa 

masas pieaugums 

 

Citas nevēlamas blakusparādības, par kurām ziņots leiprorelīna acetāta lietošanas laikā, ir perifēriska 

tūska, plaušu embolija, sirdsklauves, mialģija, muskuļu vājums, izmainīta ādas jutība, drebuļi, 

perifēriskas izcelsmes vertigo, izsitumi, amnēzija un redzes traucējumi. Retos gadījumos pēc īslaicīgas 

un ilgstošas iedarbības GnAH agonistu lietošanas ziņots par iepriekš eksistējošu hipofīzes apopleksiju. 

Saņemti reti ziņojumi par trombocitopēniju un leikopēniju. Ziņots par glikozes tolerances izmaiņām.  

 

Lokālas blakusparādības, par kurām ziņots pēc ELIGARD injekcijas, ir raksturīgas zālēm, kas 

ievadāmas zemādas injekciju veidā.  

 

Visumā šīs lokālās blakusparādības pēc subkutānas injekcijas ir viegli izteiktas un tiek raksturotas kā 

īslaicīgas. 

 

Kaulu blīvuma izmaiņas 

Medicīniskajā literatūrā ir ziņots par kaulu blīvuma samazināšanos vīriešiem pēc orhektomijas vai 

terapijas ar GnAH agonistiem. Tāpēc var pieņemt, ka, ilgstoši lietojot leiprorelīna acetātu, varētu 

sagaidīt osteoporozes pazīmju manifestēšanos. Informāciju par paaugstinātu osteoporozes izraisītu 

lūzumu risku skatīt apakšpunktā 4.4.  

 

Slimības pazīmju un simptomu pastiprināšanās 

Pirmo dažu nedēļu laikā ārstēšana ar leiprorelīna acetātu var izraisīt slimības pazīmju un simptomu 

pastiprināšanos. Ja pasliktinās mugurkaula metastāzes un/vai urīnceļu obstrukcija, vai hematūrija, var 

parādīties tādas neiroloģiskas problēmas, kā apakšējo ekstremitāšu vājums un/vai parestēzijas, vai 

urīnceļu simptomu pasliktināšanās.  
 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām  

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,  

Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv  

 

 

4.9 Pārdozēšana 
 

ELIGARD 22,5mg neizraisa atkarību, tāpēc apzināta pārdozēšana nav iespējama. Nav ziņu par 

ļaunprātīgu leiprorelīna acetāta lietošanu vai pārdozēšanu klīniskā praksē, tomēr gadījumos, kad šāda 

pārdozēšana varētu būt iespējama, iesaka novērošanu un simptomātisku uzturošo terapiju. 

 

 

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

5.1  Farmakodinamiskās īpašības 
 

Farmakoterapeitiskā grupa: gonadotropīnu atbrīvojošā hormona analogi 

http://www.zva.gov.lv/
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ATĶ kods: L02A E02 

 

Leiprorelīna acetāts ir dabiskā gonadotropīnu atbrīvojošā hormona (GnAH) sintētisks nonapeptīda 

agonists. Ordinējot ilgstoši, tas nomāc hipofīzes gonadotropīna sekrēciju un sēklinieku steroīdu sintēzi 

vīriešiem. Pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas, šī iedarbība ir atgriezeniska. Tomēr agonistam piemīt 

lielāka aktivitāte nekā dabiskajam hormonam, un laiks līdz testosterona līmeņa normalizācijai 

dažādiem pacientiem ir atšķirīgs.  

 

Leiprorelīna acetāta ordinēšanas rezultātā sākumā palielinās lutinizējošā hormona (LH) un folīkulus 

stimulējošā hormona (FSH) līmenis asinīs, kas īslaicīgi paaugstina gonādu steroīdu, testosterona un 

dihidrotestosterona līmeni vīriešiem. Turpinot leiprorelīna acetātu lietot ilgstoši, LH un FSH līmenis 

pazeminās. Vīriešiem testosterona līmenis pazeminās zem kastrācijas sliekšņa (≤ 50 ng/dL). Šis 

pazeminājums iestājas 3 - 5 nedēļas pēc terapijas sākuma. Vidējais testosterona līmenis pēc 6 

mēnešiem ir 10,1 (± 0,7) ng/dL, kas ir salīdzināms ar testosterona līmeni pēc bilaterālas orhektomijas. 

Visi pacienti, kuri pivotālā pētījuma laikā saņēma pilnu leiprorelīna 22,5 mg devu, pēc 5 nedēļām 

sasniedza kastrācijas līmeni; 99% to sasniedza līdz 28. dienai. Lielākajai daļai pacientu testosterona 

līmenis bija zem 20 ng/dL, kaut arī pilns šāda zema līmeņa labvēlīgais efekts vēl nav noteikts. Sešu 

mēnešu laikā PSA līmenis samazinājās par 98%.   

 

Ilgstošu pētījumu laikā konstatēja, ka, turpinot terapiju, testosterona līmenis saglabājas zem kastrācijas 

sliekšņa līdz pat 7 gadiem, iespējams šis laiks ir neierobežots.  

 

Klīnisko pētījumu programmas laikā tieši audzēja lieluma mērījumi netika veikti, taču ELIGARD 22,5 

mg lietošanas laikā novēroja netiešu labvēlīgu audzēja atbildes reakciju, kā vidējā PSA samazināšanās 

par 98%. 

 

5.2 Farmakokinētiskās īpašības 
 

Absorbcija: pacientiem ar progresējošu priekšdziedzera vēzi vidējā seruma leiprorelīna koncentrācija 

4,6 stundas pēc pirmās injekcijas paaugstinājās līdz 127 ng/ml (Cmax). Pēc sākotnējā paaugstinājuma, 

ko novēroja pēc katras injekcijas (plato fāze 3 – 84 dienas pēc katras devas), seruma koncentrācija 

saglabājās relatīvi nemainīga (0,2 – 2 ng/ml). Lietojot atkārtoti, akumulācijas pazīmes nekonstatēja.  

 

Izkliede: vidējais leiprorelīna stabila līdzsvara koncentrācijas izkliedes tilpums pēc intravenozas bolus 

injekcijas veseliem brīvprātīgiem vīriešiem bija 27 litri. Saistīšanās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām 

in vitro bija 43% - 49%.  

 

Eliminācija: veseliem brīvprātīgiem vīriešiem pēc intravenozas 1 mg leiprorelīna acetāta bolus 

injekcijas vidējais sistēmiskais klīrenss bija 8,34 l/h. Terminālais eliminācijas pusperiods, balstoties uz 

divu nodalījumu matemātisko modeli, bija apmēram 3 stundas.  

 

Eligard izdalīšanās nav pētīta.  
 

Zāļu metabolisma pētījumi ar ELIGARD nav veikti. 

 
 

 

5.3 Preklīniskie dati par drošību 
 

Leiprorelīna acetāta preklīniskos pētījumos konstatēja ietekmi uz abu dzimumu reproduktīvo sistēmu, 

kas bija sagaidāma, zinot tā farmakoloģiskās īpašības. Šī ietekme izrādījās atgriezeniska, pēc zāļu 

lietošanas pārtraukšanas un zināma reģenerācijas perioda. Leiprorelīna acetātam nekonstatēja 

teratogēnisku iedarbību. Trušiem konstatēja embriotoksicitāti/letalitāti, kas atbilst leiprorelīna acetāta 

farmakoloģiskai iedarbībai uz reproduktīvo sistēmu. 
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Kanceroģenitātes pētījumi tika veikti 24 mēnešus ar žurkām un pelēm. Žurkām pēc 0,6 līdz 4 

mg/kg/dienā devu subkutānas lietošanas konstatēja no devas atkarīgu hipofīzes apopleksijas biežuma 

palielināšanos. Pelēm šādu efektu nenovēroja.  

 

Testu sērijā in vitro un in vivo leiprorelīna acetātam un viena mēneša zālēm ELIGARD 7,5 mg 

mutagēnisku iedarbību nekonstatēja. 

 

 

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 

 

6.1 Palīgvielu saraksts 
 

Šķīdinātājs (A šļirce): poli(DL-pienskābe-glikolskābe) (75:25) 

N-metilpirolidons 

 

Pulveris (B šļirce): nav 

 

6.2 Nesaderība 
 

B šļircē esošo leiprorelīnu drīkst jaukt tikai ar A šļircē esošo šķīdinātāju, un to nedrīkst jaukt (lietot 

maisījumā) ar citām zālēm.  

 

6.3 Uzglabāšanas laiks 
 

2 gadi 

 

Pēc ārējā iepakojuma (paplātes) atvēršanas pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 

nekavējoties jāsagatavo lietošanai un jāievada pacientam.  

 

Pēc atšķaidīšanas izlietot nekavējoties, jo šķīdums ar laiku kļūst viskozāks. 

 

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 

Uzglabāt ledusskapī (2
o
C – 8

o
C). Lai pasargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā. 

 

6.5 Iepakojuma veids un saturs 
 

Divas cikliska olefīnkopolimēra/polipropilēna pilnšļirces. Vienā ir pulveris (B šļirce), otrā – 

šķīdinātājs (A šļirce). Sajaucot abu šļirču saturu, iegūst injicējamu šķīdumu.  

 

A šļirces virzuļa gals ir no termoplastiskas gumijas, tā noslēgta ar polietilēna vai polipropilēna Luer-

Lock aizslēgu. Šļirces uzgalis un abi B šļirces virzuļa gali ir izgatavoti no hlorobutilgumijas.  

 

Pieejami šādi iepakojuma lielumi:  

 

  

 Termoplastiskas paplātes iepakojums sastāv no divām termoplastiskām paplātēm, kas 

ievietotas kartona kastītē. Vienā paplātē ir polipropilēna A pilnšļirce, garais virzuļa kātiņš B 

šļircei un maisiņš ar adsorbentu. Otrajā paplātē ir cikliska olefīnkopolimēra B pilnšļirce, 

sterila 20. kalibra adata un maisiņš ar adsorbentu. 

 

Iesaiņojuma komplektā ir 2 x 2 polipropilēna/cikliska olefīnkopolimēra pilnšļirces (1 x A šļirce; 1 x B 

šļirce). 
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Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 

 

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai 

 

 

Ļaujiet zālēm sasilt līdz istabas temperatūrai.  

Vispirms sagatavojiet pacientu injekcijai, bet pēc tam atbilstoši šeit dotajiem norādījumiem 

sagatavojiet zāles. 

 

1. Atveriet abas paplātes (noplēsiet foliju no stūra ar nelielu pūslīti) un novietojiet tā saturu uz tīras 

virsmas (divas paplātes ar A šļirci (1.1 attēls) un B šļirci (1.2 attēls)). Izmetiet adsorbenta maisiņus.  
 

 
 

2. Izvelciet, bet neskrūvējiet no B šļirces zilo īsā virzuļa kātiņu kopā ar tam pievienoto pelēko 

aizbāzni un izmetiet. (2. attēls). Nemēģiniet samaisīt zāles, kamēr nav izņemti abi aizbāžņi. 

 

  
 

3. Viegli ieskrūvējiet B šļirces balto virzuļa kātiņu B šļircē atlikušajā pelēkajā aizbāznī (3. attēls). 

 

 
 

4.  Noņemiet pelēko gumijas vāciņu no B šļirces un nolieciet šļirci (4. attēls). 

 

 
 

5. Turiet A šļirci vertikāli, lai no tās neizplūstu šķidrums, un noskrūvējiet A šļirces caurspīdīgo vāciņu 

(5. attēls). 
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6. Savienojiet abas šļirces, iespiežot un iegriežot B šļirci A šļircē līdz stabilai fiksācijai (6.a un 6.b 

attēls). Nepievelciet pārāk stingri. 

 

 
 

7. Apgrieziet savienotās šļirces otrādi un, kamēr injicējat A šļircē esošo šķidrumu B šļircē, kurā ir 

pulveris (leiprorelīna acetāts), aizvien turiet šļirces vertikāli – B šļirci apakšā (7. attēls). 
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8. Kārtīgi samaisiet zāles, viegli spiežot abu šļirču saturu uz priekšu un atpakaļ starp abām šļircēm 

(kopumā 60 reizes, kas aizņem aptuveni 60 sekundes) horizontālā virzienā, lai iegūtu homogēnu, 

viskozu šķīdumu (8. attēls). Nelieciet šļirču sistēmu (lūgums ņemt vērā, kas tas var izraisīt noplūdi, jo 

tā var notikt daļēja šļirču atskrūvēšanās). 

 

 
 

Pēc pilnīgas samaisīšanas viskozā šķīduma krāsa būs diapazonā no bezkrāsainas līdz baltai vai 

gaiši dzeltenai (iespējama balta līdz gaiši dzeltena nokrāsa). 

 

Uzmanību! Pēc sajaukšanas nekavējoties veiciet nākamo darbību, jo zāles laika gaitā kļūst 

aizvien viskozākas. Neglabājiet samaisītās zāles ledusskapī. 

 

Lūgums ievērot: zāles jāsamaisa aprakstītajā veidā; kratot zāles NEVAR pienācīgi samaisīt. 

 

9. Turiet šļirces vertikāli – B šļirci apakšā. Šļircēm jābūt stabili savienotām. Ievelciet visas samaisītās 

zāles B šļircē (īsajā, platajā šļircē), nospiežot uz leju A šļirces virzuli un nedaudz atvelkot B šļirces 

virzuli (9. attēls). 
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10. Noskrūvējiet A šļirci, aizvien turpinot spiest uz A šļirces virzuļa (10. attēls). Pārliecinieties, vai 

zāles nelīst ārā, jo tad adata pēc piestiprināšanas nebūs stabili fiksēta. 

 

Lūgums ievērot: zāles var saturēt vienu lielu vai dažus mazus gaisa burbuļus – tas ir pieņemami. 

Lūdzu, neizvadiet gaisa burbuļus no B šļirces šajā posmā, jo var tikt izvadītas arī zāles! 

 

 
 

11. Turiet B šļirci vertikāli. Atveriet drošības adatas iepakojumu, pavelkot atpakaļ papīra mēlīti, un 

izņemiet drošības adatu. Piestipriniet drošības adatu B šļircei, turot šļirci un griežot adatu pulksteņa 

rādītāja virzienā, lai pilnībā fiksētu adatu (11. attēls). Nepievelciet pārāk stingri. 
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12. Pirms lietošanas noņemiet adatas aizsargvāciņu (12. attēls). 

Uzmanību! Nedarbiniet drošības adatas mehānismu pirms zāļu ievadīšanas. 

 

 
 

13. Pirms zāļu ievadīšanas izvadiet lielos gaisa burbuļus no B šļirces. Ievadiet zāles zemādā. Lūdzu, 

pārliecinieties, vai tiek injicētas viss B šļircē esošais zāļu daudzums. 

 

14. Pēc injekcijas noslēdziet drošības pārsegu, izmantojot kādu no tālāk minētajām aktivizācijas 

metodēm. 

 

 1. Noslēgšana uz gludas virsmas 

 

Piespiediet drošības pārsegu ar sviras pusi uz leju pret gludu virsmu (14.1a un b attēls), lai pārsegtu 

adatu un noslēgtu pārsegu. 

Par noslēgšanos liecina dzirdams un sajūtams klikšķis. Noslēgtā pozīcijā adatas gals ir pilnībā pārklāts 

(14.1b attēls). 
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 2. Noslēgšana ar īkšķi 

 

Novietojiet īkšķi uz sviras, virziet drošības pārsegu virzienā uz adatas galu (14.2a un b attēls), lai 

pārsegtu adatu un noslēgtu pārsegu. 

Par noslēgšanos liecina dzirdams un sajūtams klikšķis. Noslēgtā pozīcijā adatas gals ir pilnībā pārklāts 

(14.2b attēls). 

 

 
 

 

 

15. Kad drošības pārsegs ir noslēgts, nekavējoties izmetiet adatu un šļirci apstiprinātā, asiem 

priekšmetiem paredzētā tvertnē. 
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2770 Kastrup 
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