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Ammonaps (nātrija fenilbutirāta) 500 mg tabletes un 940 mg/g granulas ir jālieto 

tikai, ja nav alternatīvas terapijas. 

Cienījamais veselības aprūpes speciālist, 

Swedish Orphan Biovitrum International AB (Sobi), pēc vienošanās ar Eiropas Zāļu aģentūru 
un Zāļu valsts aģentūru, vēlas Jums sniegt tālāk izklāstīto informāciju. 

Kopsavilkums 

� Ammonaps (nātrija fenilbutirāta) ražošanas vietā tika konstatētas vairākas 
neatbilstības labai ražošanas praksei (LRP). Norāžu par risku pacientiem nav, un 
tiek veiktas koriģējošās darbības, lai novērstu minētās neatbilstības. 

� Kamēr šie pasākumi tiek īstenoti, Ammonaps tabletes un granulas piesardzības dēļ 
pacientiem ir jālieto tikai tad, ja citas nātrija vai glicerīna fenilbutirātu saturošas 
zāles to vietā lietot nav iespējams. 

� Ja alternatīvas fenilbutirātu saturošas zāles nav piemērotas pacientiem ar 
nazogastrālo zondi vai gastrostomu, šiem pacientiem var turpināt lietot Ammonaps 
granulas. 

Sīkāka informācija un ieteikumi 

Šie ieteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā uzņēmumā Pharmaceutics International Inc. 
konstatētos ražošanas prakses trūkumus. Tie attiecas uz savstarpējā piesārņojuma risku 
zālēm, kas tiek ražotas vienā ražotnē, un trūkumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
uzturēšanā. 
Šie ieteikumi ir sniegti piesardzībai; šobrīd nav pierādījumu par specifiskām nevēlamām 
blakusparādībām, kas radušās konstatēto LRP problēmu dēļ. 

Zāļu valsts aģentūra piekrīt tam, ka Ammonaps 500 mg tabletes un 940 mg/g granulas ir 
kritiski svarīgas pacientiem, kuriem citas nātrija vai glicerīna fenilbutirātu saturošas zāles to 
vietā lietot nav iespējams. Tādēļ Latvijā Ammonaps 500 mg tabletes un 940 mg/g granulas 
būs pieejamas. 

Sīkāka informācija par pārskatu ir pieejama:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/
Pharmaceutics_International/human_referral_000406.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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Sīkāka informācija par Ammonaps 
Ammonaps (nātrija fenilbutirātu) izmanto kā papildu medikamentu hronisku urīnvielas cikla 
traucējumu ārstēšanā, kas ietver karbamila fosfāta sintetāzes, ornitīna transkarbamilāzes vai 
arginīna sukcināta sintetāzes deficīta gadījumus. 
Tas ir indicēts visiem pacientiem, kuriem ir neonatāli-sākušies urīnvielas cikla traucējumi 
(pilnīgs fermentu deficīts, kas izpaužas pirmo 28 dzīves dienu laikā). Tas ir indicēts arī 
pacientiem ar vēlīni-sākušos slimību (daļējs fermentu deficīts, kas izpaužas pēc pirmā dzīves 
mēneša), kuriem anamnēzē ir hiperamonēmiskā encefalopātija. 
 
Ammonaps Latvijā ir pieejams kā 500 mg tabletes un 940 mg/g granulas. 
 
Aicinājums ziņot 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 
aģentūrai (ZVA), sūtot ziņojumu (veidlapa “Ziņojums par zāļu blakusparādībām”) pa faksu: 
67078428 vai pa pastu, adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt 
arī elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā 
jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438. 
 
Uzņēmuma kontaktpersona 

Uzņēmuma kontaktpersona Latvijā ir Raimonds Sīmanis, pārstāvis Latvijā vietējā Sobi birojā, 
tālruņa numurs +371 29 372 777. Medicīniskais direktors ir Ville Postila Sobi reģionālajā 
birojā Somijā. Jūs varat arī sūtīt e-pasta ziņojumu uz adresi medical.info@sobi.com. 
Uzņēmuma tīmekļa vietne ir www.sobi.com. 
 

Pielikumi 
Pielikumu nav. 
Informācija par zālēm nav pārskatīta. 
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