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ZĀĻU APRAKSTS 

 

 

 

 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 

       

BIOPAROX 0.125 mg /devā  

Aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā un degunā, šķīdums  

 

 

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 

 

Fuzafungīns (SNN): 50 mg uz 10 ml šķīduma. 

Katra nomērītā deva satur 25 l šķīduma jeb 0,125 mg fuzafungīna (Fusafunginum) 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 

 

 

3. ZĀĻU FORMA 

 

Aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā un degunā, šķīdums  

 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA  

 

4.1 Terapeitiskās indikācijas 
   

Elpceļu infekciju un iekaisīgu stāvokļu (rinīta, rinofaringīta, laringīta, tonsilīta, stāvokļa pēc 

tonsilektomijas, sinusīta) ārstēšana. 

Bioparox indicēts pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma. 

 

4.2 Devas un lietošanas veids 
 

Devas 

4 aerosola pūtieni caur muti un/vai 2 aerosola pūtieni katrā nāsī 4 reizes dienā.  

Ārstēšanas kursam nevajadzētu pārsniegt 7 dienas; pēc šī laika ārstēšanas taktika jāpārvērtē. 

Ja pacientam parādās bakteriālas infekcijas vispārējās klīniskās pazīmes, jāizskata jautājums 

par sistēmiskas antibakteriālās terapijas uzsākšanu. 

 

4.3 Kontrindikācijas 

 

 Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām 

 palīgvielām.  

 Bērni līdz 12 gadu vecumam (skatīt 4.8. apakšpunktu). 

 Pacienti ar noslieci uz alerģiju un bronhospazmām (skatīt 4.8. apakšpunktu). 

 

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā  

 

Alerģiskas reakcijas gadījumā Bioparox lietošana jāpārtrauc, un to nedrīkst lietot atkārtoti 

(skatīt 4.8. apakšpunktu). 

Anafilaktiskā šoka riska dēļ elpošanas sistēmas, balsenes vai ādas simptomu (niezes, 

ģeneralizētu izsitumu) gadījumā var būt nepieciešams steidzamā kārtā ievadīt adrenalīnu 

(epinefrīnu). Parastā adrenalīna deva ir 0,01 mg/kg intramuskulāri. Ja vajadzīgs, pēc 15–

20 minūtēm šo devu var atkārtot. 
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Ilgstoša lietošana var izraisīt superinfekciju. 

 

Ja simptomi un pazīmes nemazinās nedēļas laikā, jāapsver alternatīva terapija. 

 

Propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu. 

 

Šīs zāles satur nedaudz etilspirta (alkohola), vienā devā ir mazāk par 100 mg etilspirta. 

 

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

 

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.  

 

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 

 

Grūtniecība 

Nav datu par Bioparox iedarbību grūtniecības laikā. Pētījumos ar dzīvniekiem grūtniecības 

laikā ne tiešu, ne arī netiešu nevēlamu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo / fetālo attīstību, 

dzemdībām un postnatālo attīstību nekonstatēja (skatīt 5.3. apakšpunktu).  

 

Parakstot grūtniecēm, jāievēro piesardzība. 

 

Barošana ar krūti 

Nav zināms, vai fuzafungīns izdalās ar mātes pienu. Fuzafungīna izdalīšanās ar pienu 

dzīvniekiem nav pētīta. Lēmums turpināt/pārtraukt zīdīšanu vai turpināt/pārtraukt ārstēšanu 

jāpieņem, ņemot vērā zīdīšanas sniegto ieguvumu bērnam un terapijas sniegto ieguvumu 

sievietei. 

 

Fertilitāte 

Pētījumos ar žurkām ir pierādīts, ka zāles neietekmē tēviņu un mātīšu fertilitāti (skatīt 

5.3. apakšpunktu). 

  

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 

 

Fuzafungīns neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot 

mehānismus. 

 

4.8  Nevēlamās blakusparādības  

 

Drošuma profila kopsavilkums 

Alerģiskas reakcijas sastopamas ļoti reti, bet tās ir iespējamas, īpaši pacientiem ar noslieci uz 

alerģiju. Smagas alerģiskas reakcijas novērotas arī bērniem (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu). 

Biežāk novērotās nevēlamās blakusparādības ir lokālas reakcijas lietošanas vietā. 

 

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā 

Ziņots par šādām fuzafungīna lietošanas laikā novērotām nevēlamām blakusparādībām un tās 

sadalītas pēc biežuma, izmantojot šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz 

<1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav 

zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). 

 

Orgānu sistēmu klase Biežums Nevēlamā blakusparādība 

Imūnsistēmas traucējumi Ļoti reti Anafilaktiskais šoks 

Nervu sistēmas traucējumi Ļoti bieži Garšas sajūtas traucējumi 

Acu bojājumi Ļoti bieži 

 

Konjunktīvas hiperēmija 
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Elpošanas sistēmas 

traucējumu, krūšu kurvja un 

videnes slimības 

Ļoti bieži Šķavas 

Bieži Sausums degunā 

Sausums kaklā 

Rīkles kairinājums 

Klepus 

Ļoti reti Astma 

Bronhospazma 

Dispnoja 

Balsenes tūska 

Laringospazma 

Kuņģa-zarnu trakta 

traucējumi 

Bieži Slikta dūša 

Nav zināmi* Vemšana* 

Ādas un zemādas audu 

bojājumi 

Ļoti reti Izsitumi 

Nieze  

Nātrene
 

Kvinkes tūska 

* Pēcreģistrācijas pieredze 

 

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 
 

Pieredze par fuzafungīna pārdozēšanu ir ierobežota.  

Simptomi 

Par fuzafungīnu iegūtā pieredze liecina, ka ir aprakstīti asinsrites traucējumi, mutes dobuma 

nejutīgums, reibonis, rīkles iekaisuma pastiprināšanās un ķīmisks rīkles apdegums. 

Terapija 

Pārdozēšanas terapijai jāietver klīnisko simptomu ārstēšana un parastie novērojumi. 

 

 

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

5.1  Farmakodinamiskās īpašības 
 

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzeklis rīkles slimību ārstēšanai / antibiotiķis, ATĶ kods: R02A 

B03 

 

Fuzafungīns ir lokālas darbības antibiotisks līdzeklis ar pretiekaisuma īpašībām. 

Fuzafungīnam piemīt in vitro antibakteriāla aktivitāte, kas norāda uz potenciālu in vivo 

aktivitāti pret šādiem mikroorganismiem: A grupas Streptococci, Pneumococci, 

Staphylococci, atsevišķi Neisseria celmi, daži anaerobie mikroorganismi, Candida albicans 

un Mycoplasma pneumoniae. 

 

5.2  Farmakokinētiskās īpašības   
 

Bioparox pēc lietošanas pārsvarā deponējas deguna un orofaringeālajā gļotādā.  

Īslaicīgi fuzafungīns ļoti mazā daudzumā var tikt konstatēts plazmā (kvantitatīvas noteikšanas 

robeža 1 ng/ml) bez jebkādām konsekvencēm attiecībā uz zāļu drošību.  
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5.3  Preklīniskie dati par drošumu 
 

Devās, kas ievērojami pārsniedz terapijā lietojamās, ne toksiska, ne teratogēna vai mutagēna 

fuzafungīna iedarbība nav konstatēta.  

Preklīniskie pētījumi, kas tika veikti ar nesošo gāzi HFA-134a, parādījuši, ka tai nepiemīt ne 

embriotoksiska, ne kancerogēna, ne mutagēna iedarbība un ka to pietiekami droši var lietot 

klīniski kā palīgvielu tādām zāļu formām kā šķīdums-aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā 

vai degunā.   

Fuzfungīna atkārtotas lietošanas pētījumos ar žurkām pēc makroskopiskās un histoloģiskās 

izmeklēšanas datiem netika novērota iedarbība uz reproduktīvajiem orgāniem.  

 

 

6. FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

6.1 Palīgvielu saraksts  

 

Aromatizētājs 14868 (satur arī propilēnglikolu) 

Bezūdens etilspirts 

Saharīns 

Izopropilmiristāts 

Norflurāns  

 

6.2 Nesaderība 

 

Nav piemērojams. 

 

6.3 Uzglabāšanas laiks  
 

2 gadi. 

 

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 

Neuzglabāt temperatūrā, kas augstāka par 50°C.   

Flakonu nedrīkst pārdurt.  

 

6.5 Iepakojuma veids un saturs  
 

Alumīnija flakons zem spiediena ar vienu galveno mehānismu un hermētisku 25 l 

dozētājvārstuli, kas satur 10 ml šķīduma, kas atbilst 400 devām. 

Viens galvenais mehānisms un divi uzgaļi polietilēna iepakojumā: viens orālai lietošanai 

(baltais); otrs - nazālai lietošanai (dzeltenais).  

 

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos   
 

Pirms pašas pirmās lietošanas reizes sūkni aktivē, 4 reizes uzspiežot.  

Flakons ir jātur stateniski starp īkšķi un rādītājpirkstu ar mehānismu uz augšu.  

 

Orālai lietošanai: ievieto mutes uzgali (balto) mutē un aptver to ar lūpām. Pēc tam 

garenvirzienā stingri nospiediet pudelītes apakšu.  

 

Nazālai lietošanai: aizspiež vienu nāsi ar pirkstu, otrā nāsī ievieto deguna (dzelteno) uzgali un 

rīkojas, kā aprakstīts iepriekš.  

 

 

 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS    
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Les Laboratoires Servier 

50, rue Carnot 

92284 Suresnes cedex 

Francija 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 

95-0223 

 

 

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 

10.07.1995. 

21.05.2010. 

 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 

 

08/2014 


