
© Zāļu valsts aģentūra  Cito! – 2018/1 (72) 1

Zāļu reģistrs

ZVA AKTUĀLI 
Aicinām apgūt e- mācību moduli par blaknēm 1
ZVA INFORMĒ 
Jauni pasākumi, lai izvairītos no valproāta nevēlamas ietekmes uz augli 2
Granulocītu kolonijstimulējošo faktoru (G- KSF) lietošana saistīta ar retiem 
aortīta gadījumiem

4

Retinoīdiem ES tiks atjaunināti grūtniecības nepieļaušanas pasākumi un 
pievienots brīdinājums par neiropsihisku traucējumu risku 

4

Pretsāpju līdzekļa flupirtīna reģistrācijas anulēšana 6
“Esmya” vērtēšanas laikā sievietēm jāveic regulāra aknu funkciju pārbaude 7
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā publicētās ZVA saskaņotās vēstules 
veselības aprūpes speciālistam ar aktualizētu zāļu drošuma informāciju 
(2017. gada 23. decembris – 2018. gada 26. marts) 

7

Hidroksietilcieti saturošu šķīdumu infūzijām (HES) reģistrācijas apturēšana 
visā Eiropā 

8

Prostatas vēža zāles “Xofigo” (rādija 223 dihlorīds) nedrīkst lietot kombinācijā 
ar “Zytiga” (abiraterona acetāts) un prednizonu vai prednizolonu 

8

“Zinbryta” (daklizumabs): EMA iesaka apturēt reģistrāciju un atsaukt no tirgus 9
Ilgstošas vai modificētas darbības paracetamolu saturošu zāļu reģistrācijas 
apturēšana Eiropas Savienībā 

9

Publiska noklausīšanās par hinolonu un fluorhinolonu antibiotikām 9
Ieteikumi iespējamu zāļu kļūdu riska mazināšanai saistībā ar insulīna 
atvilkšanu no pildspalvveida pilnšļircēm un kārtridžiem, kas var izraisīt 
būtiskas glikēmijas svārstības

10

Zāļu blakņu ziņojumu statistika 2017 11
Papildinātas starptautiskās labas klīniskās prakses vadlīnijas latviešu valodā 11
Grozījumi noteikumos par cilvēka asins kvalitātes un drošības standartiem 12
Izdota grāmata “Latvijas Republikas Zāļu reģistrs” 12
Infografika “Jaunas prasības ārstniecības iestādēm medicīnisko ierīču jomā – 
no 2017. gada 1. decembra” 

13

Aicinām ziņot par negadījumiem ar medicīniskām ierīcēm un par zāļu blaknēm 14
Veidlapa “Ārstniecības personas, farmaceita  ziņojums par zāļu 
blakusparādību” 

15

IZMAIŅAS LATVIJAS REPUBLIKAS ZĀĻU REĢISTRĀ 17-28

Content

Saturs

INFORMATĪVS IZDEVUMS ĀRSTIEM, FARMACEITIEM UN CITIEM VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

#1 (72) 

2018

	 SAM NEWS
 We invite you to use the e-learning module on adverse drug reactions 
	 SAM INFORMS

New measures to avoid valproate exposure in pregnancy 
Granulocyte colony stimulating factor (G-KSF) is associated with rare cases of aortic arthritis
Updated measures in EU for pregnancy prevention during retinoid use and added warning on risk of 
neuropsychiatric disorders 
Withdrawal of pain medicine flupirtine 
Women taking “Esmya” to have regular liver tests while EMA review is ongoing 
SAM approved Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) with the updated medicines safety 
information published on the SAM website (23 December 2017 – 26 March 2018) 
Suspension of hydroxyethyl-starch solutions for infusion in Europe 
Prostate cancer medicine “Xofigo” must not be used with “Zytiga” and prednisone/prednisolone
“Zinbryta”: EMA recommends immediate suspension and recall 
Modified- or prolonged-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market 
Public hearing on quinolone and fluoroquinolone antibiotics 
Recommendations for reducing potential risk of medication error associated with withdrawing insulin 
from pre-filled pens and cartridges, that may lead to dysglycaemia
Statistics on adverse drug reactions reports in 2017 
Updated international quidelines on good clinical practice in Latvian 
Changes in normative acts regarding blood quality and safety standarts
The 2018 Drug Register of the Republic of Latvia has been issued
Inphographic “New requirements for healthcare institutions regarding medical devices – came into effect 
on 1 December 2017” 
We invite you to report adverse drug reactions and medical devices accidents! 
The form “Adverse drug reaction report from a medical professional, pharmacist” 

	 CHANGES IN THE MEDICINAL PRODUCT REGISTER OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Lai sniegtu Latvijas ārs tiem, 
farmaceitiem un ik vienam veselības 
ap rū pes spe ciālistam, kā arī stu den
tiem iespēju papla šināt zi nā šanas par 
zāļu blakņu ziņošanas nozīmi, Zāļu 
valsts aģentūra (ZVA) sadarbībā ar Apvienotās Karalistes Zāļu 
un veselības aprūpes produktu aģentūru (MHRA) nodrošinājusi 
projekta “SCOPE”* ietvaros izstrādātā emācību moduļa izveidi 
latviešu valodā. Aicinām to apgūt ZVA mājaslapā.  

Modulis “Zāļu blakusparādības: ziņošana padara zāles 
drošākas” ir ieguvis augstāko akreditācijas apliecinājumu no 
Eiropas Akreditācijas padomes tālākizglītībai medicīnas jomā 
(European Accreditation Council for Continuing Medical 
Education, EACCME). Par moduļa apgūšanu (kas aizņem 45–
60 min) tiek piešķirts 1 EACCME kredītpunkts. 

Šādus kredītpunktus atzīst nacionālās akreditācijas iestādes 
visā Eiropas Savienībā. Ārsti saņem kredītpunktus tikai par 
izglītojošai aktivitātei veltīto laiku. 

Emācību modulis ietver teorētisko daļu, blakņu klīnisko 
gadījumu aprakstus un noslēgumā – arī pārbaudījumu (testu). 
Modulis sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:  

• kāpēc ir svarīgi ziņot par blaknēm pēc zāļu reģistrācijas, 
visā to dzīves cikla laikā; 

• kā paziņot ZVA par novērotām iespējamām zāļu blaknēm;  
• kādos gadījumos būtu jāsniedz ziņojums; 
• kas notiek ar iesniegtiem blakņu ziņojumiem – kā, 

Eiropas valstu regulatorajām iestādēm sadarbojoties un 
strādājot vienotā sistēmā, šie ziņojumi tiek apkopoti un 
analizēti; 

• kā, balstoties uz reālā klīniskā praksē iegūtiem blakņu 
datiem, tiek papildināts zāļu apraksts un lietošanas 
instrukcija un kā par to tiek informēti arī Latvijas 
veselības aprūpes speciālisti; 

• kādēļ būtiski, ka savlaicīga ziņošana ietilpst veselības 
aprūpes speciālistu pienākumos, un kādu ieguldījumu tas 
sniedz sabiedrības veselības aizsardzībā; 

• kā mazināt blakņu risku pacientam; 

Aicinām apgūt emācību 
moduli par blaknēm

*SCOPE – Vienotās rīcības projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības 
dalībvalstu farmakovigilances sistēmu darbību, kas aizsargā sabiedrības veselību.
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• kur atrast jaunāko oficiāli apstiprināto informāciju par 
zāļu blaknēm un drošumu. 

Tāpat modulis ir arī palīgs atbildēm uz pacientu jautājumiem 
par zāļu blaknēm un blakņu ziņojumu iesniegšanu ZVA. Pēc 
moduļa pabeigšanas ikvienam, kas to apguvis, ir nodrošināta 
iespēja saņemt sertifikātu. 

Aicinām moduli apgūt, klikšķinot uz speciāla banera 
“E-mācību modulis par blakusparādību ziņošanu” ZVA 
mājaslapā www.zva.gov.lv. Moduļa apgūšana ir bez maksas.

Vairāk par moduli
Modulis ir paredzēts visiem veselības aprūpes speciālistiem 

jebkurā viņu karjeras posmā, un tas var būt izmantojams arī 

studiju programmās. 
Tas tika izveidots, jo projekta “SCOPE” ietvaros konstatēts, 

ka daudzu Eiropas valstu blakņu ziņošanas sistēmas saskaras 
ar nepietiekamu ziņojumu daudzumu – joprojām tiek iesniegts 
pārāk maz ziņojumu par zāļu blaknēm. Apmācības un izglītošana 
ar emācību moduļa palīdzību sniedz iespēju paplašināt veselības 
aprūpes speciālistu zināšanas par blakņu ziņošanas nozīmīgumu 
un arī veicina pašu ziņošanu. 

Sākotnēji modulis sagatavots angļu valodā, un visiem Eiro
pas veselības aprūpes speciālistiem kopš 2017. gada maija 
tas pieejams tīmekļa vietnes www.scopejointaction.eu sadaļā 
“Outputs and Results > ADR Collection > Awareness Levels 
Toolkit > Awareness Levels Elearning module”. 

ES dalībvalstis vienojušās par jauniem iero-
be žojumiem un grūtniecības nepieļaušanas 
programmu

Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decen
tralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) ir sniegusi 
atbalstu jauniem pasākumiem, lai izvairītos no augļa pakļaušanas 
valproāta negatīvai iedarbībai grūtniecības laikā, jo bērniem, kuri 
bijuši pakļauti šo zāļu iedarbībai grūtniecības laikā, ir augsts 
iedzimtu defektu un attīstības traucējumu risks.

Valproātu saturošas zāles Eiropas Savienībā (ES) reģistrētas 
nacionālās reģistrācijas procedūrās epilepsijas un bipolāru 
traucējumu ārstēšanai un dažās valstīs – arī migrēnas novēršanai. 
Jaunie pasākumi ietver aizliegumu lietot šīs zāles migrēnas 
un bipolāru traucējumu novēršanai grūtniecības laikā un 
aizliegumu tās lietot epilepsijas terapijā grūtniecības laikā, 
izņemot gadījumus, kad nav pieejami citi efektīvi ārstēšanas 
līdzekļi.

Turklāt šīs zāles nedrīkst lietot sievietēm vai meitenēm ar 
reproduktīvo potenciālu, ja vien netiek ievēroti jaunās grūt-
niecības nepieļaušanas programmas nosacījumi. Šī prog ramma 
izveidota, lai nodrošinātu, ka pacienti apzinās ar šīm zālēm 
saistītos riskus un nepieciešamību izvairīties no grūtniecības 
iestāšanās.

Uz zāļu iepakojuma jāizvieto vizuāls brīdinājums par risku 
grūtniecībai (teksts rāmī, kas papildināts arī ar citiem elementiem, 
piemēram, brīdinājuma simbolu). Brīdinājumam jābūt arī 
iepakojumiem pievienotās pacienta brīdinājuma kartītēs, kas 
jāizsniedz pacientei aptiekā kopā ar zāļu iepakojumu. Latvijā 
šis jautājums tiks izskatīts saistībā ar vienotā Baltijas valstu 
iepakojuma prasībām.

CMDh piekrīt Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmako
vigilances riska vērtēšanas komitejai (PRAC), kas veica 
valproātu saturošu zaļu vērtēšanu un ieteica jaunos pasākumus. 
PRAC secināja, ka, neraugoties uz iepriekšējām rekomendācijām 
uzlabot pacientu informētību par riskiem saistībā ar šo zāļu 

lietošanu, sievietes joprojām ne vienmēr laikus saņem pareizu 
informāciju. Tādējādi CMDh atbalstītie jaunie pasākumi 
pastiprina iepriekšējos valproāta lietošanas ierobežojumus un 
prasību informēt sievietes par minēto risku.

Firmām, kas šīs zāles izplata, ir noteikta prasība veikt papildu 
pētījumus par šī riska būtību un apmēru un uzraudzīt valproāta 
lietošanu un ilglaika ietekmi uz skartu grūtniecību.

Tā kā CMDh lēmums tika pieņemts ar balsu vairākumu, tas 
tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kas pieņems gala lēmumu, kurš 
būs juridiski saistošs visā ES.

Informācija veselības aprūpes speciālistiem
• Valproātu saturošas zāles ES dalībvalstīs bijušas 

pieejamas daudzus gadus, un tās lietotas epilepsijas, 
bipolāru traucējumu ārstēšanai un dažās valstīs – 
migrēnas ārstēšanai. Ir zināms, ka tās bērnam var 
izraisīt iedzimtus defektus un attīstības traucējumus 
pēc dzimšanas, ja šīs zāles tiek lietotas grūtniecības 
laikā.

• Lai gan iepriekš tika veiktas darbības, lai labāk 
informētu sievietes par šo risku un atturētu no 
valproāta lietošanas meitenēm un sievietēm, ja vien 
nav alternatīvu ārstēšanas līdzekļu, pierādījumi liecina, 
ka pacienti joprojām nesaņem šo informāciju.

• Tādēļ tagad valproātu saturošas zāles ir kontrindicētas, 
t.i., tās nedrīkst lietot, meitenēm un sievietēm ar 
reproduktīvu potenciālu, ja netiek ievēroti speciālās 
grūtniecības nepieļaušanas programmas nosacījumi. 
Šie nosacījumi ietver

– katras pacientes grūtniecības iestāšanās potenciāla 
novērtēšanu;

– grūtniecības testa veikšanu pirms ārstēšanas 
sākšanas un tās laikā;

Jauni pasākumi, lai izvairītos no valproāta 
nevēlamas ietekmes uz augli

ZVA informē
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Turklāt visām firmām, kas izplata šīs zāles, būs jāievieš riska 
pārvaldības plāns, kurā detalizēti izklāstīti veiktie pasākumi, lai 
nodrošinātu pēc iespējas drošāku šo zāļu lietošanu.

Ieteikumu pamatojums
Šie pasākumi balstīti uz pieejamo zinātnisko pierādījumu, 

tostarp zāļu lietošanas pētījumu un klīnisko un laboratorisko 
pierādījumu par šo zāļu ietekmi, vērtējumu. Vērtēšanas laikā 
PRAC veica plašu diskusiju ar veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem, tostarp sievietēm un viņu bērniem, ko grūtniecības 
laikā skārusi valproāta iedarbība, ieguva informāciju gan 
ekspertu, gan arī ieinteresēto pušu sanāksmēs, kurās piedalījās 
veselības aprūpes speciālisti, pacientu organizācijas, pacienti un 
viņu ģimenes, kā arī rīkoja publisko noklausīšanos.

Vairāk par šīm zālēm
Valproātu saturošas zāles tiek lietotas epilepsijas un bipolāru 

traucējumu ārstēšanai. Dažās ES dalībvalstīs tās ir reģistrētas arī 
migrēnas galvassāpju novēršanai.

Aktīvā viela šajās zālēs var būt valproiskābe, magnija 
valproāts, nātrija valproāts, valpromīds vai valproiskābes un 
nātrija valproāta maisījums.

Valproātu saturošas zāles ir reģistrētas nacionālās procedūrās 
visās ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē. Tām ir dažādi 
tirdzniecības nosaukumi, to vidū: Absenor, Convival Chrono, 
Convulex, Delepsine, Depakin, Depakine, Depakote, Depamag, 
Depamide, Deprakine, Diplexil, Dipromal, Epilim, Episenta, 
Epival, Ergenyl, Espa-Valept, Hexaquin, Kentlim, Leptilan, 
Micropakine L.P., Orfiril, Petilin, Valepil, Valhel PR, Valpal, 
Valpro un Valprolek.

Latvijā reģistrētas zāles ar šādiem tirdzniecības nosau-
kumiem: Absenor, Convulex, Depakine.

Vairāk par šo procedūru
Valproātu saturošu zāļu vērtēšana tika sākta 2017. gada 9. 

martā pēc Francijas lūguma saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
31. pantu.

Vērtēšanu veica Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja 
(PRAC), kas atbild par cilvēkiem paredzēto zāļu drošuma 
jautājumu izvērtēšanu un sagatavoja iepriekš minētos ieteikumus. 
PRAC ieteikumi tika pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu 
savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupai (CMDh).

Tā kā CMDh lēmums tika pieņemts ar balsu vairākumu, tas 
tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kas pieņems gala lēmumu, kurš 
būs juridiski saistošs visā ES.

Jāievēro, ka nevēlamā ietekme uz augli attiecināma arī uz 
valproāta lietošanu nereģistrētās indikācijās.

Vēres
1. EMA/145600/2018, New measures to avoid valproate exposure 

in pregnancy endorsed. Member State representatives agree new 
restrictions and pregnancy prevention programme. Available: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_
release/2018/03/WC500246391.pdf Retrieved: 23.03.2018. 

2. Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapas www.ema.europa.eu sadaļa  
“Find medicine” > “Human medicines” > “Referrals”.

3. Z. Neikena, D. Okmane, A. Seilis “Valproāta ietekme uz augli 
un riska mazināšanas izglītojošu materiālu efektivitātes izpēte”, 
Latvijas Ārsts, 03.01.2018., 50.–53.lpp. 

– pacientu konsultēšanu par riskiem saistībā ar 
valproātu saturošu zāļu lietošanu un efektīvas 
kontracepcijas nepieciešamību visā ārstēšanas 
laikā;

– speciālista veiktu pašreizējās ārstēšanas izvēr-
tēšanu vismaz reizi gadā;

– jauna Informētas piekrišanas dokumenta ievie
šanu, kas pacientiem un zāļu parakstītājiem jā
izskata katrā ikgadējā vērtēšanā, lai apstiprinātu, 
ka atbilstošie padomi ir sniegti un saprasti.

• Tāpat kā iepriekš, ārstēšanu ar valproātu saturošām 
zālēm nedrīkst uzsākt, izņemot gadījumus, kad citi 
ārstēšanas līdzekļi nav piemēroti, tostarp arī jaunām 
meitenēm pirms pubertātes vecuma.

• Valproāta lietošana grūtniecības laikā ir kontrindicēta, 
un sievietēm, kas plāno grūtniecību, jākonsultējas 
ar atbilstošo speciālistu un jālemj par alternatīvu 
ārstēšanas līdzekli. Tomēr zināms, ka daļai sieviešu, 
kam ir epilepsija, nav piemērota alternatīva ārstēšanas 
līdzekļa valproātam. Šīm sievietēm jāsniedz atbilstošs 
atbalsts un konsultācijas.

• Zāļu informācijā (lietošanas instrukcijā un zāļu 
aprakstā) tiks veiktas pārmaiņas, atspoguļojot šos 
jaunos nosacījumus. Tāpat pārmaiņas tiks veiktas arī 
iepakojumā, iekļaujot vizuālu brīdinājumu ierāmēta 
teksta veidā, kam var pievienot arī citus elementus, 
piemēram, simbolu. Atsevišķu valstu atbildīgās iestādes 
apstiprinās vizuālo brīdinājumu detalizēto informāciju 
atbilstoši nacionāliem apstākļiem.

• Tiks aktualizēti arī izglītojošie materiāli norādījumu 
veidā pacientiem un ārstiem, atspoguļojot pašreizējo 
situāciju un sniedzot vecumam atbilstošus padomus. 
Turklāt zāļu iepakojumam tiks pievienota pacienta 
brīdinājuma kartīte, lai farmaceiti, izsniedzot zāles, 
varētu to izskatīt kopā ar pacientu. 

• Pacientiem ir būtiski apspriest jebkuras bažas saistībā 
ar savām zālēm ar atbilstošo veselības aprūpes spe
ciālistu. Sievietes un meitenes, kam parakstīts val-
proāts, nedrīkst pārtraukt šo zāļu lietošanu, ne-
konsultējoties ar savu ārstu, jo tas var kaitēt viņām 
pašām vai nedzimušam bērnam.

• Veselības aprūpes speciālisti laikus saņems plašāku 
informāciju nacionālā līmenī, kad šie ieteikumi tiks 
īstenoti.

Firmām, kas izplata valproātu, jāveic papildu pētījumi, lai 
raksturotu valproāta radītā riska būtību un apmēru, kā arī jāuzrauga 
pašreizējā valproāta lietošana un tā ilglaika iedarbība uz skartu 
grūtniecību. Tas ietvers veselības aprūpes speciālistu un pacientu 
aptaujas, lai novērtētu jauno pasākumu tvērumu un efektivitāti, 
un esošo reģistru datu izmantošanu, lai sīkāk rakstu rotu iedzimto 
defektu – fetālo antikonvulsantu sindromu, kas attīstās bērniem, 
kuru mātes grūtniecības laikā lietojušas valproātu, un to, kā 
tas salīdzināms ar citām pretepilepsijas zālēm. Tas ietver arī 
retrospektīvu novērojumu pētījumu, kas aplūkos jebkādu saistību 
starp vīriešu pakļaušanu valproāta iedarbībai un iedzim tu defektu 
un attīstības traucējumu, tostarp autisma, risku viņu pēcnācējiem, 
kā arī novērojumu pētījumu, kurā tiks vērtēta labākā prakse 
attiecībā uz valproāta ārstēšanas pārtraukšanu un maiņu.
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Kopsavilkums
• Reti* ziņots par aortīta gadījumiem saistībā ar GKSF 

lietošanu veselām personām un onkoloģiskiem slim
niekiem.

• Simptomi var ietvert drudzi, vēdersāpes, nespēku, mu
guras sāpes un paaugstinātus iekaisuma marķieru rā
dītājus. Vairumā gadījumu aortīts ir ticis diagnosticēts 
dator tomogrāfijā un parasti izzuda pēc GKSF lietošanas 
pārtraukšanas.

• Apsverot, vai zāles izraisījušas aortītu, jāizskata GKSF 
lietošana kā viens no iespējamiem cēloņiem.

• Pacienti jāinformē par aortīta pazīmēm un jāiesaka, lai viņi 
meklē medicīnisku palīdzību, ja rodas drudzis, vēdersāpes, 
nespēks, muguras sāpes.

* Filgrastīma un pegfilgrastīma lietošanas gadījumā aortīts radās reti  
(1/10 000 – 1/1000 pacientu), lenograstīma un lipegfilgrastīma lietošanas 
gadījumā rašanās biežums vēl jāprecizē.

Sīkāk par aortītu
Aortīta simptomi var atšķirties atkarībā no iekaisuma 

atrašanās vietas un cēloņa. Vispārīgi simptomi var būt: muguras 
sāpes, vēdersāpes, aortas mazspēja un aneirisma. Aortītu parasti 
diagnosticē, balstoties uz simptomiem un aortas attēldiagnostikas 
atradēm. Asins analīzes arī var izmantot, lai diagnosticētu pamat

slimības vai infekciju, novērtētu orgānu funkciju un citus rā
dītājus. Aortīta ārstēšana ir atkarīga no pamatstāvokļa un var 
ietvert antibiotikas, ja ir aizdomas par infekciju vai operāciju, 
lai novērstu aneirismu vai bojājumus, vai kortikosteroīdus, 
piemēram, prednizolonu iekaisuma mazināšanai.

Sīkāk par pamatojumu
Regulāri pārskatot medicīnisku literatūru, Eiropas Zāļu 

aģentūra (EMA) konstatēja, ka ar pegfilgrastīma terapiju ir 
saistīts aortīta risks, tāpēc 2017. gada 31. maijā tika turpināta 
literatūras un zāļu blakusparādību datubāzes (EudraVigilance) 
datu pārskatīšana.

Balstoties uz iegūtiem datiem, pēc citu iespējamo etioloģiju 
izslēgšanas un pamatojoties uz informāciju par pacienta veselības 
stāvokļa uzlabošanos pēc steroīdu terapijas, ar pegfilgrastīmu 
saistītais aortīts tika uzskatīts par ticamu.

Ņemot vērā filgrastīma, lenograstīma, lipegfilgrastīma un 
pegfilgrastīma reģistrācijas apliecības īpašnieku datus, EMA 
Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) piekrita, 
ka pastāv vismaz pamatota cēloņsakarība starp aortītu un 
GKSF terapiju. PRAC ieteica, ka filgrastīma, lenograstīma, 
lipegfilgrastīma un pegfilgrastīma saturošu produktu reģistrācijas 
apliecības īpašniekiem jāveic grozījumi zāļu informācijā, lai 
ietvertu informāciju par aortīta risku.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pabeigusi retinoīdus saturošu 
zāļu vērtēšanu un apstiprina, ka nepieciešams atjaunināt 
grūtniecības nepieļaušanas pasākumus to lietošanas laikā. Turklāt 
perorālo retinoīdu zāļu informācijā tiks iekļauts brīdinājums 
par iespējamiem neiropsihiskiem traucējumiem. Piemēram, 
depresiju, trauksmi un garastāvokļa pārmaiņām.

Retinoīdi ir acitretīns, adapalēns, alitretinoīns, beksarotēns, 
izotretinoīns, tazarotēns un tretinoīns. Šīs zāles tiek lietotas 
iekšķīgi vai uz ādas uzklājama krēma vai gela veidā, lai ārstētu 
vairākas slimības, kas galvenokārt skar ādu, to vidū akni un 
psoriāzi. Daži retinoīdi tiek lietoti arī noteiktu vēža veidu 
ārstēšanai.

Vērtēšanā tika apstiprināts, ka perorālie retinoīdi var kaitēt 
auglim un tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Turklāt perorālie 
retinoīdi – acitretīns, alitretinoīns un izotretinoīns, kas tiek lietoti 
tādu slimību ārstēšanai, kuras galvenokārt skar ādu, sievietēm 
ar reproduktīvu potenciālu jālieto saskaņā ar grūtniecības nepie
ļaušanas programmas (GNP) nosacījumiem.

Arī topiskos retinoīdus nedrīkst lietot grūtniecības laikā un 
sievietēm, kas plāno grūtniecību. 

Retinoīdiem ES tiks atjaunināti grūtniecības 
nepieļaušanas pasākumi un pievienots 
brīdinājums par neiropsihisku traucējumu risku  

Tālāk sniegta plašāka informācija. 
Nav pietiekamu datu par perorāli lietojamu retinoīdu neiro psi

hisku traucējumu risku, tāpēc  nebija iespējams  pilnībā noskaidrot, 
vai šo risku tiešām nosaka retinoīdu lietošana. Tomēr jāievēro, 
ka pacienti ar smagām ādas slimībām var būt pakļauti lielākam 
neiropsihisku  traucējumu riskam pašas slimības raksturojuma 
dēļ. Tāpēc  perorālo retinoīdu zāļu informācija tiks atjaunināta, 
iekļaujot tajā brīdinājumu par minēto iespējamo risku. Pieejamie 
dati liecina, ka topiskiem retinoīdiem nav neiropsihisku blakņu 
riska, tāpēc šo zāļu informācijā nav jāiekļauj papildu brīdinājumi.

Retinoīdu vērtēšanu veica EMA Farmakovigilances riska 
vērtēšanas komiteja (PRAC), kas izanalizēja pieejamos datus, to 
vidū publicēto literatūru, pēcreģistrācijas ziņojumus par blaknēm 
un papildu informāciju, kas iegūta ieinteresēto pušu sanāksmēs 
un iesniegta rakstveidā.

EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir 
atbalstījusi PRAC ieteikumus un pieņēmusi EMA gala lēmumu 
šajā jautājumā. CHMP lēmums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, 
kas pieņems juridiski saistošu lēmumu, kurš būs piemērojams 
visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Granulocītu kolonijstimulējošo faktoru (GKSF) 
lietošana saistīta ar retiem aortīta gadījumiem
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Informācija veselības aprūpes speciālistiem
Izvērtējot pieejamos datus par retinoīdus saturošu zāļu 

sais tību ar teratogēniskumu un neiropsihiskiem traucējumiem, 
secināts, ka nepieciešams aktualizēt ieteikumus grūtniecības 
nepieļaušanai un uzlabot informētību par iespējamu neiro
psihisku traucējumu risku.

• Perorāliem retinoīdiem (acitretīns, alitretinoīns, bek
sarotēns, izotretinoīns un tretinoīns) piemīt stipra tera
togenitāte, un tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

• Sievietēm ar reproduktīvu potenciālu acitretīns, ali
tre tinoīns un izotretinoīns jālieto saskaņā ar GNP no
sacījumiem. Tie ietver
– ikvienas sievietes grūtniecības iestāšanās potenciāla 

novērtēšanu;
– grūtniecības testu veikšanu pirms ārstēšanas uz

sākšanas, tās laikā un pēc tās;
– vismaz vienas efektīvas kontracepcijas metodes 

nepieciešamību ārstēšanas laikā un pēc tās;

– Informētas piekrišanas dokumentu, kas zāļu parak
stītājam jāizskata kopā ar pacienti, apliecinot, ka 
paciente ir saņēmusi un sapratusi at bils tošos ietei
kumus.

• Ņemot vērā beksarotēna un perorālā tretinoīna pacientu 
mērķpopulāciju un onkoloģisko indikāciju, kas pakļauta 
speciālistu uzraudzībai slimnīcas apstākļos, šīm zālēm 
GNP piemērošana nav nepieciešama.

• Tiks izplatīti atjaunināti izglītojoši materiāli, kas būs 
palīgs, sazinoties ar sievietēm, kam ir reproduktīvs 
potenciāls, par perorālo retinoīdu risku pirms acitretīna, 
alitretinoīna un izotretinoīna parakstīšanas. 

• Par topiskiem retinoīdiem (adapalēnu, alitretinoīnu, 
izotretinoīnu, tazarotēnu un tretinoīnu) pieejamie dati 
liecina, ka pēc lokālas šo zāļu lietošanas nav būtiskas 
sistēmiskas zāļu absorbcijas un maz ticams, ka šie 
preparāti varētu izraisīt kaitējumu auglim. Tomēr 
piesardzības nolūkā topiskie retinoīdi kontrindicēti 
grūtniecības laikā un sievietēm, kas plāno grūtniecību.

• Ziņojumi par depresijas gadījumiem, depresijas pa
stiprinātu trauksmi un garastāvokļa pārmaiņām pa
cientiem, kas lieto perorālos retinoīdus, tiek saņemti 
reti. Publicētā literatūrā un blakņu ziņojumos pieejamie 
pierādījumi ir pretrunīgi, un daudziem publicētiem 
pētījumiem ir vairāki trūkumi. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, nav iespējams konstatēt skaidru neiropsihisko 
traucējumu riska palielināšanos pacientiem, kas lieto 
perorālos retinoīdus, salīdzinot ar pacientiem, kas tos 
nelieto.

• Tomēr, ņemot vērā, ka smagas ādas slimības palielina 
psihisku traucējumu risku, perorālo retinoīdu zāļu 
informācijā tiks iekļauts brīdinājums par šo iespējamo 
risku.

• Pacienti, kas lieto perorālos retinoīdus, jābrīdina, ka 
viņiem var parādīties garastāvokļa un/vai uzvedības 
pārmaiņas. Viņiem un viņu ģimenēm tam jāpievērš uz
manība un jāvēršas pie ārsta, ja tas notiek.

• Pacienti, kas lieto perorālos retinoīdus, jāuzrauga, vai 
viņiem nerodas depresijas pazīmes, un nepieciešamības 
gadījumā jāsūta pie speciālista atbilstošai ārstēšanai.  

Īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem ar depresiju anam
nēzē.

• Topiski lietojamiem retinoīdiem (adapalēnam, alitreti
noīnam, izotretinoīnam, tazarotēnam un tretinoīnam) 
nav būtiskas sistēmiskas absorbcijas, un maz ticams, ka 
tie varētu izraisīt neiropsihiskus traucējumus.

• Plašāka informācija būs laikus pieejama nacionālā 
līmenī, kad šie ieteikumi tiks īstenoti.

Vairāk par šīm zālēm
Retinoīdi ir A vitamīna atvasinājumi, kas pieejami iekšķīgi 

lietojamu kapsulu formā vai kā uz ādas klājami krēmi un geli. 
Iekšķīgi lietojamie retinoīdi tiek izmantoti, lai ārstētu dažādas 
smagas aknes formas, smagu roku ekzēmu, kuras gadījumā 
ārstēšana ar kortikosteroīdiem nav efektīva, smagas psoriāzes 
formas, citas ādas slimības, kā arī noteiktu vēža veidu ārstēšanai. 
Uz ādas lietojamie retinoīdi tiek izmantoti dažādu ādas slimību, 
tostarp vieglas un vidēji smagas aknes, ārstēšanai.

Turpmāk minētie retinoīdi reģistrēti nacionālās procedūrās 
vairākās ES dalībvalstīs un ietverti šajā vērtēšanas procedūrā: 
acitretīns, adapalēns, alitretinoīns, izotretinoīns, tazarotēns un 
tretinoīns. Alitretinoīns reģistrēts arī ES centralizētā reģistrācijas 
procedūrā ar komercnosaukumu “Panretin” ādas bojājumu 
ārstēšanai AIDS slimniekiem, kas ir Kapoši sarkoma (ādas vēža 
veids). Beksarotēns ir reģistrēts ES centralizētā procedūrā ar 
komercnosaukumu “Targretin”, lai ārstētu ādas T‑šūnu limfomu 
(rets limfoīdo audu vēzis).

Latvijā nacionāli reģistrētas šādas retinoīdus saturošas 
zāles:

• iekšķīgi lietojamas zāles, uz ko attiecas GNP:  Roa
ccu  tane (isotretinoinum), Neotigason (acitretinum);

• lokāli lietojamas zāles: Differin (adapalenum), 
Treclinac (clindamycinum, tretinoinum).

Latvijā jau līdz šim perorāli lietojamiem retinoīdiem bija 
apstriprināta GNP saskaņā ar 2005. gada 8. marta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas 
un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas 
noteikumi” un to 7. pielikumu.

Vairāk par šo procedūru
Retinoīdu vērtēšana tika sākta 2016. gada 8. jūlijā pēc 

Apvienotās Karalistes lūguma saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
31. pantu.

Vērtēšanu vispirms veica Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komiteja (PRAC), kas atbild par cilvēkiem paredzēto zāļu dro
šuma jautājumu izvērtēšanu un sagatavoja iepriekš minēto 
ieteikumu komplektu. PRAC ieteikumi tika pārsūtīti Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komitejai (CHMP), kas atbild par jautājumiem 
saistībā ar cilvēkiem paredzētām zālēm un pieņēmusi EMA gala 
lēmumu. 

CHMP lēmums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura pieņems 
juridiski saistošu lēmumu, kurš būs piemērojams visās ES dalīb
valstīs.

Vēre 
EMA/165360/2018, Updated measures for pregnancy prevention during 
retinoid use. Warning on possible risk of neuropsychiatric disorders also 
to be included for oral retinoids. Available: http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Retinoids_31/
Opinion_provided_by_Committee_for_Medicinal_Products_for_
Human_Use/WC500246346.pdf Retrieved: 23.03.2018. 
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Neraugoties uz iepriekš ieviestiem lietošanas papildu ierobežojumiem, joprojām tiek saņemti ziņo-
jumi par nopietniem aknu darbības traucējumiem
Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) atbalsta Eiropas Zāļu 

aģentūras ieteikumu anulēt pretsāpju līdzekļa flupirtīna reģistrācijas apliecību saistībā ar smaga aknu bojājuma risku. Līdz ar to šīs 
zāles vairs nebūs pieejamas Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar reģistrācijas apliecības īpašnieka iniciatīvu Latvijā flupirtīnu saturošu zāļu atsaukšana ir uzsākta jau no 2018. 
gada 1. marta. Lūdzam skatīt Vēstuli veselības aprūpes speciālistam.

Publicējam Teva Pharma B.V. Eiropas Zāļu aģentūrā un Zāļu valsts aģentūrā saskaņotu vēstuli veselības aprūpes speciālistam. 

Pretsāpju līdzekļa flupirtīna reģistrācijas 
anulēšana

Cien. veselības aprūpes speciālist,
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Teva Pharma B.V. pēc 

saskaņošanas ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un Latvijas Zāļu 
valsts aģentūru vēlas Jūs informēt par tālāk minēto:

Kopsavilkums
• Flupirtīnu saturošu zāļu ieguvuma/riska attiecība vairs 

nav uzskatāma par labvēlīgu aknu darbības traucējumu 
riska dēļ.

• Tā rezultātā šo zāļu reģistrācijas apliecības tiks anulētas 
un šīs zāles vairs nebūs pieejamas Eiropas Savienības 
(ES) tirgū.

• Latvijā reģistrēto zāļu Katadolon 100 mg cietās kapsulas 
reģistrācijas apliecība tiks anulēta, zāļu atsaukšana no 
tirgus līdz aptieku līmenim tika uzsākta jau 2018. gada 
1. martā.

• Ārstiem ir jāpārvērtē terapija pacientiem, kuri pašlaik 
lieto flupirtīnu saturošas zāles, un jāizvēlas piemērota 
alternatīva terapija.

Sīkāka informācija par drošuma apsvērumiem un 
rekomendācijām

2013. gadā ES mērogā veiktajā drošuma vērtējumā, tika atklāts 
smagas hepatotoksicitātes risks saistībā ar flupirtīnu saturošu zāļu 
lietošanu. Vērtējumā tika secināts, ka flupirtīnu saturošas zāles 
drīkst lietot tikai akūtu sāpju ārstēšanai pieaugušajiem ne ilgāk 
kā divas nedēļas un tikai tad, ja ārstēšana ar citiem pretsāpju 
līdzekļiem (piemēram, nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem 
vai vājiem opioīdiem) ir kontrindicēta. Produkta informācija 
tika atbilstoši atjaunota, iekļaujot jaunās kontrindikācijas un 
brīdinājumus, ar mērķi mazināt aknu darbības traucējumu 
risku. Reģistrācijas apliecību īpašnieku pienākums bija veikt 
novērošanas pētījumus, lai nodrošinātu, ka šie ierobežojumi tiek 
ievēroti klīniskajā praksē.

2017. gada oktobrī saistībā ar iepriekšminēto novērošanas 
pētījumu rezultātiem EMA uzsāka flupirtīnu saturošu zāļu 
ieguvuma/riska attiecības tālāku vērtēšanu. Rezultāti raisīja 
bažas, ka drošuma ierobežojumi netiek ievēroti klīniskajā praksē 
un zāles joprojām tiek lietotas pacientiem, kuriem citas pretsāpju 

zāles nav kontrindicētas, zāles tika lietotas ilgāk nekā divas 
nedēļas un vienlaicīgi ar citām zālēm, par kurām zināms, ka 
tās izraisa aknu darbības traucējumus. Turklāt pietiekama aknu 
funkciju uzraudzība veikta tikai nelielai daļai pacientu.

Šīs vērtējums atklāja, ka kopš 2013. gada joprojām tiek 
saņemti ziņojumi par smagiem aknu darbības traucējumiem, 
tajā skaitā par aknu mazspēju, saistībā ar flupirtīna lietošanu. 
Lai arī ziņojumi saņemti reti, aknu darbības traucējumi var būt 
dzīvību apdraudoši, un EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komiteja (PRAC) uzskatīja, ka nav papildu pasākumu, kas varētu 
pietiekami mazināt šo risku.

Pamatojoties uz pašlaik pieejamiem datiem, EMA PRAC ir 
secinājusi, ka flupirtīnu saturošu zāļu hepatotoksicitātes risks ir 
lielāks nekā ieguvums un reģistrācijas apliecības ES ir jāanulē. 

Flupirtīnu saturošu zāļu Katadolon 100 mg cietās kapsulas 
reģistrācijas apliecība tiks anulēta, zāļu atsaukšana no Latvijas 
tirgus tika uzsākta jau 2018. gada 1. martā.

Ziņošana par blakusparādībām
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 67 078 428 vai pa pastu, adrese: 
Jersikas iela15, Rīgā, LV1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt arī 
elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv 

Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar 
ZVA pa tālr.: 67 078 438

Uzņēmuma kontaktinformācija
Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar UAB 

Sicor Biotech filiāles Latvijā/Teva Baltic nacionālā līmeņa 
kontaktpersonu farmakovigilances jautājumos: 

Zaļā iela 1, Rīga, LV1010, tālr. +371 67 323 666, epasts: 
tevalatvia@teva.lv

Daiga Dance
Ārējo sakaru nodaļas vadītāja

Teva Baltic

2018. gada 26. marts
Vēstule veselības aprūpes speciālistam

Flupirtīnu saturošas zāles vairs nebūs pieejamas ES tirgū
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Nedrīkst sākt ārstēšanu ar šīm zālēm jaunām 
pacientēm

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska 
vērtēšanas komiteja (PRAC) pašlaik veic zāļu “Esmya” lietošanas 
guvuma un riska pārvērtēšanu, jo saņemti ziņojumi par smagiem 
aknu bojājumiem, to vidū arī par aknu mazspēju, kuras dēļ 
nepieciešama transplantācija.

Par pagaidu pasākumu, kamēr notiek vērtēšana, PRAC iesaka 
ieviest regulārus aknu funkciju uzraudzības pasākumus sievietēm, 
kuras lieto “Esmya” dzemdes fibroīdu ārstēšanai.

Visām sievietēm, kas lieto “Esmya”, ārstēšanas laikā vismaz 
reizi mēnesī jāveic aknu funkciju pārbaude. Ja pārbaudē tiek 
konstatētas novirzes (aknu enzīmu līmenis paaugstināts vismaz 
2 reizes virs normas), veselības aprūpes speciālistiem jāpārtrauc 
terapija ar “Esmya” un paciente rūpīgi jāuzrauga. Aknu funkciju 
pārbaude jāatkārto 2 – 4 nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

PRAC arī iesaka šobrīd neuzsākt jaunu pacientu ārstēšanu ar 
“Esmya”, un pacientēm, kam ārstēšanas kurss pabeigts, ieteikts 
nesākt atkārtotu ārstēšanu ar šīm zālēm.

Informācija veselības aprūpes speciālistiem
• Neuzsāciet jaunu pacientu ārstēšanu ar “Esmya” vai jaunu 

ārstēšanas kursu pacientēm, kas jau iepriekš pabeigušas 
kādu ārstēšanas kursu.

• Vismaz reizi mēnesī veiciet aknu funkciju pārbaudi visām 
pacientēm, kas lieto “Esmya”. Ja transamināžu līmenis 
ir paaugstināts vairāk nekā divas reizes virs normas, 
pārtrauciet ārstēšanu un rūpīgi uzraugiet šo pacienti. Aknu 
funkcijas pārbaude jāatkārto 2 – 4 nedēļas pēc ārstēšanas 
pārtraukšanas.

• Nekavējoties pārbaudiet transamināžu līmeni jebkurai 
pacien tei, kam ir pazīmes, kuras liecina par aknu bojājumu 
(piemē ram, slikta dūša, vemšana, sāpes labā paribē, anorek
sija, astēnija, dzelte). Ja transamināžu līmenis ir paaugstināts 
vairāk nekā divas reizes virs augšējās normas robežas, pār
trauciet ārstēšanu un rūpīgi uzraugiet šo pacienti.

• Informējiet savas pacientes par aknu bojājuma pazīmēm un 
simptomiem.

Šie ir pagaidu ieteikumi, kamēr tiks pabeigta EMA veiktā 
“Esmya” vērtēšana. Veselības aprūpes speciālisti, kuri Eiropas 

“Esmya” vērtēšanas laikā sievietēm jāveic 
regulāra aknu funkciju pārbaude

Savienībā paraksta “Esmya”, pēc šo zāļu vērtēšanas saņems 
vēstuli veselības aprūpes speciālistam ar plašāku informāciju.

Vairāk par šīm zālēm
“Esmya” tika reģistrētas ES 2012. gadā vidēji smagu un 

sma gu dzemdes fibroīdu simptomu ārstēšanai sievietēm, kas 
nav sasniegušas menopauzi. To lieto līdz 3 mēnešiem pirms 
fibroīdu izņemšanas, un to var lietot arī ilgstoši ar ārstēšanas 
pārtraukumiem.

“Esmya” aktīvā viela ir ulipristāla acetāts, kas darbojas, sais
toties ar šūnu receptoriem (mērķa struktūrām), ar kuriem parasti 
saistās hormons progesterons, tādējādi novēršot progesterona 
radīto efektu. Tā kā progesterons var veicināt fibroīdu augšanu, 
novēršot progesterona iedarbību, ulipristāla acetāts samazina 
fibroīdu lielumu.

Vairāk par zālēm “Esmya” lasiet EMA mājaslapas www.
ema.europa.eu sadaļā “Find medicine” > “Human medicines” > 
“Referrals” (angļu valodā).

Ulipristāla acetāts ir aktīvā viela arī zālēs, kas reģistrētas 
par avārijas kontraceptīvo līdzekli (“ellaOne”) un lietojamas 
vienreizējā devā. Saistībā ar šo produktu nav saņemts neviens 
ziņojums par smagu aknu bojājumu, un pašlaik par šīm zālēm 
bažas nepastāv.

Vairāk par vērtēšanas procedūru
“Esmya” vērtēšana tika sākta 2017. gada 30. novembrī pēc 

Eiropas Komisijas lūguma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
20. pantu. Vērtēšanu veic PRAC, kas atbild par cilvēkiem 
paredzēto zāļu drošuma jautājumu izvērtēšanu un sagatavos 
ieteikumus. Kamēr tiek veikta vērtēšana, 2018. gada 8. februārī 
PRAC izdeva pagaidu ieteikumus.

PRAC gala rekomendācijas tiks pārsūtītas Cilvēkiem pare
dzēto zāļu komitejai (CHMP), kas atbild par jautājumiem saistībā 
ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un pieņems lēmumu. Vērtēšanas 
procedūras pēdējā posmā Eiropas Komisija pieņems juridiski 
saistošu lēmumu, kurš būs piemērojams visās ES dalībvalstīs.

 
Vēre 
EMA/76828/2018, Regulāras aknu pārbaudes EMA pārskatīšanas laikā sie-
vietēm, kuras lieto Esmya dzemdes fibroīdu ārstēšanai. Pašlaik jaunām pa-
cientēm ārstēšanu nedrīkst sākt. Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapa, saite: 
http://www.ema.europa.eu/docs/lv_LV/document_library/Referrals _docu-
ment/Esmya_20/Under_evaluation/WC500243545.pdf Skatīts: 23.03.2018.

22.01.2018. “Iekļautā informācija attiecināma uz visām Latvijā 
reģistrētām zālēm, kas satur mikofenolāta mofetilu (MMF)/
mikofenolskābi (MFS): izmaiņas ieteikumos par kontracepciju” 
–  Roche, Novartis un Teva

19.02.2018. “Ulipristāla acetāta, Esmya 5 mg tabletes, 
lietošanas ierobežojumi un svarīgi jauni brīdinājumi par būtiskiem 
aknu bojājumiem, un ieteikumi aknu darbības uzraudzībai” – 

Gedeon Richter Plc.
19.03.2018. “Rādija 223 dihlorīds (Xofigo®): zāles ir 

kontrindicētas, lietojot vienlaikus ar abiraterona acetātu un 
prednizolonu/pednizonu” – Bayer AG

26.03.2018. “Flupirtīnu saturošas zāles vairs nebūs pieejamas 
ES tirgū” – Teva Pharma B.V. 

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā publicētās ZVA saskaņotās vēstules 
veselības aprūpes speciālistam ar aktualizētu zāļu drošuma informāciju  
(2017. gada 23. decembris – 2018. gada 26. marts)
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Reģistrāciju ieteikts apturēt, jo atsevišķās 
pacientu grupās konstatēts nopietns nieru 
bojājuma risks un letāli gadījumi

Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējas atzīšanas un decen
tralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) ir apstiprinājusi 
Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komitejas (PRAC) rekomendāciju visā Eiropas Savienībā apturēt 
hidroksietilcieti saturošu šķīdumu infūzijām (HES) reģistrācijas 
apliecību darbību. Šie līdzekļi tiek lietoti plazmas tilpuma 
aizvietošanai pēc akūta asins zuduma gadījumos, kad ārstēšana 
tikai ar “kristaloīdiem” (alternatīvi līdzekļi) netiek uzskatīta par 
pietiekamu.

HES reģistrācijas apliecību darbību ieteikts apturēt, jo 
konstatēts, ka šīs zāles tika lietotas kritiskā stāvoklī esošu pacientu 
ārstēšanā un pacientiem ar sepsi un nieru bojājumu, neievērojot 
2013. gadā ieviestos ierobežojumus, kuru mērķis bija mazināt 
nieru bojājuma un letālu gadījumu risku šais pacientu grupās.

HES saturošu zāļu vērtēšanu veica EMA PRAC, kas izvērtēja 

Hidroksietilcieti saturošu šķīdumu infūzijām 
(HES) reģistrācijas apturēšana visā Eiropā 

divu zāļu lietošanas pētījumu (drug utilisation studies – DUS) 
rezultātus un klīniskos un novērojumu pētījumos pieejamos datus 
par šo zāļu guvumu un risku, kā arī ieinteresēto pušu un ekspertu 
atsauksmes. Vērtēšanas gaitā PRAC secināja, ka pacientu 
aizsardzībai paredzētie pasākumi, kas tika ieviesti 2013. gadā, 
nav bijuši pietiekami efektīvi. 

Vairāk par HES reģistrācijas apliecības darbības apturēšanu 
lasiet EMA mājaslapas www.ema.europa.eu sadaļā “Find 
medicines” > “Human medicines” > “Referrals”. 

Vēres 
1. EMA/35795/2018 corr. 1, Hydroxyethyl-starch solutions for infusion 

to be suspended – CMDh endorses PRAC recommendation. 
Suspension due to serious risks of kidney injury and death in 
certain patient populations. Available: http://www.ema.europa.eu/
docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_
starch_107i/Position_provided_by_CMDh/WC500242407.pdf 
Retrieved: 15.03.2018. 

2. Zāļu valsts aģentūras mājaslapa www.zva.gov.lv, “PRAC iesaka 
izņemt no tirgus hidroksietilcieti saturošus šķīdumus infūzijām”. 
Pieejams: https://www.zva.gov.lv/?rel=3548 Publicēts: 15.01.2018. 

Šobrīd notiekošā klīniskā izpēte liecina par 
šīs zāļu kombinācijas saistību ar palielinātu 
mirstības un kaulu lūzumu risku

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) iesaka ieviest kontrindikāciju 
prostatas vēža zāļu “Xofigo” (rādija223 dihlorīds) lietošanai kopā 
ar “Zytiga” (abiraterona acetāts) un prednizonu vai prednizolonu, 
jo šī zāļu kombinācija saistīta ar paaugstinātu mirstības un kaulu 
lūzumu risku.

Minētais ieteikums ir pagaidu pasākums pacientu aizsardzībai, 
kamēr tiek veikta “Xofigo” guvuma un riska padziļināta 
vērtēšana saistībā ar sākotnēji iegūtiem datiem no pašlaik 
notiekošā klīniskā pētījuma ar pacientiem, kuriem ir metastātisks 
prostatas vēzis. Šai pētījumā līdz šim miruši 34,7% pacientu, kas 
ārstēti ar “Xofigo”, “Zytiga” un prednizonu vai prednizolonu; 
salīdzinājumam – mirušo pacientu skaits, kuri saņēma placebo, 
“Zytiga” un prednizonu vai prednizolonu, ir 28,2%.

Saistībā ar “Xofigo” kombināciju arī lūzumi novēroti biežāk 
nekā saistībā ar placebo kombināciju (26% salīdzinājumā ar 
8,1%).

Šobrīd “Xofigo“ ir reģistrēts lietošanai vīriešiem, kam ir 
prostatas vēzis, kurš izplatījies uz kauliem un izraisa sāpes, taču 
nav zināms, vai vēzis ir izplatījies uz citiem iekšējiem orgāniem. 
Tas lietojams gadījumos, kad medicīniska vai ķirurģiska kastrācija 
nav efektīva. “Xofigo” Eiropas Savienībā (ES) tika reģistrēts 
2013. gada novembrī. Plašāka informācija par šīm zālēm pie
eja ma Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapas www.ema.europa.eu 
sa daļā  “Find medicine” > “Human medicines” (informācija 
pieejama arī latviešu valodā).

Prostatas vēža zāles “Xofigo” (rādija223 dihlorīds) 
nedrīkst lietot kombinācijā ar “Zytiga” (abiraterona 
acetāts) un prednizonu vai prednizolonu

Pašlaik notiekošais klīniskais pētījums ietver pacientus 
ar metastātisku prostatas vēzi, kuriem nav nekādu simptomu 
vai ir tikai viegli simptomi, piemēram, sāpes, un kuri iepriekš 
nav saņēmuši ķīmijterapiju. Pacienti ir beiguši dalību pētījuma 
“Xofigo” daļā, un šī zāļu kombinācija vairs netiek lietota. Visi 
iesaistītie pacienti tiek rūpīgi uzraudzīti. Pēc vērtēšanas EMA 
sniegs papildu informāciju.

Vairāk par šo procedūru
“Xofigo” vērtēšana tika sākta pēc Eiropas Komisijas lūguma 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 20. pantu.
Vērtēšanu veic PRAC, kas atbild par drošuma jautājumu 

vērtēšanu saistībā ar cilvēkiem paredzētām zālēm. Vērtēšanas 
gaitā PRAC izstrādājusi pagaidu ieteikumus sabiedrības veselības 
aizsardzībai. Tie tiks pārsūtīti Eiropas Komisijai, kas pieņems 
juridiski saistošu pagaidu lēmumu, kurš piemērojams visas ES 
dalībvalstīs. Tiklīdz PRAC pabeigs šo zāļu vērtēšanu, komitejas 
izstrādātie ieteikumi tiks pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejai (CHMP), kas atbild par cilvēkiem paredzēto zāļu 
vērtēšanu un pieņems gala lēmumu.

Pēc tam vērtēšanas procedūras pēdējā posmā Eiropas Komisija 
pieņems visām ES dalībvalstīm juridiski saistošu lēmumu.

Vēre 
EMA/146483/2018, Prostate cancer medicine Xofigo must not be used 
with Zytiga and prednisone/prednisolone. Ongoing clinical study shows 
an increased risk of death and fractures with the combination. Available: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_ 
release/2018/03/WC500245412.pdf Retrieved: 15.03.2018. 
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Pierādījumi liecina par nopietnu iekaisīgu 
smadzeņu darbības traucējumu risku

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ieteikusi nekavējoties 
ap  tu rēt multiplās sklerozes ārstēšanai paredzēto zā
ļu “Zinbryta” (daklizumabs) reģistrāciju un atsaukt šīs zāles no 
tir gus, jo saņemti 12 ziņojumi par nopietniem iekaisīgiem sma
dze ņu darbības traucējumiem visā pasaulē, ietverot encefalītu un 
me  ningo  en cefalītu. Trīs no šiem gadījumiem bijuši letāli.

“Zinbryta” tika reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) 2016. gadā 
recidivējošu multiplās sklerozes formu ārstēšanai pieaugušiem.

“Zinbryta” (daklizumabs): EMA iesaka apturēt 
reģistrāciju un atsaukt no tirgus

Latvijā šīs zāles netiek izplatītas.
EMA ieteikumi pārsūtīti Eiropas Komisijai juridiski saistoša 

lēmuma pieņemšanai, kas būs piemērojams visās ES dalībvalstīs. 
Papildu informācija par šo zāļu vērtēšanu un tās iznākumu 

pieejama EMA tīmekļa vietnē www.ema.europa.eu. 

Vēre 
EMA/134289/2018, EMA recommends immediate suspension and recall 
of multiple sclerosis medicine Zinbryta. Evidence indicates risk of serious 
inflammatory brain disorders. Available: http://www.ema.europa.eu/
docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/03/WC500245167.
pdf Retrieved: 22.03.2018.

2017. gada 13. decembrī Cilvēkiem paredzēto zāļu savstar pējas 
atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) 
apstiprināja Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances 
riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumu apturēt ilgstošas 
vai modificētas darbības paracetamolu saturošu zāļu reģistrācijas 
apliecību darbību. 

CMDh piekrita PRAC secinājumiem, ka ilgstošas vai 
modificētas darbības paracetamolu saturošu zāļu guvuma un riska 
attiecība nav pozitīva, jo konstatētas grūtības kontrolēt šo zāļu 
pārdozēšanas, īpaši hepatotoksicitātes, risku. 

Tā kā CMDh lēmums tika pieņemts vienbalsīgi, tas nosūtīts 
Eiropas Komisijai, kura 2018. gada 19. februārī pieņēma visām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm juridiski saistošu gala lēmumu. 

Vairāk par PRAC veikto ilgstošas vai modificētas darbības 
paracetamolu saturošu zāļu vērtēšanu un tās secinājumiem lasiet 

Ilgstošas vai modificētas darbības paracetamolu 
saturošu zāļu reģistrācijas apturēšana Eiropas 
Savienībā 

EMA mājaslapas www.ema.europa.eu sadaļā “Find Medicines > 
Human Medicines > Referrals”. 

Latvijā bija reģistrētās šādas paracetamolu saturošas ilgstošas 
darbības zāles: “Doreta 75 mg/650 mg ilgstošās darbības tabletes” 
(KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija), bet tās netika izplatītas.

Vēres 
1. Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapas www.ema.europa.eu sadaļā “Find 

Medicines > Human Medicines > Referrals”, Pieejams: http://www.
ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/
Paracetamol-modified_release/human_referral_prac_000062.
jsp&mid=WC0b01ac05805c516f Skatīts: 05.04.2018.

2. Eiropas Komisijas lēmums (2018)1151 of 19/02/2018, Pieejams: http://
ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/ho26481.htm 

 http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/ 
20180219139834/anx_139834_lv.pdf Skatīts: 05.04.2018. 

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska 
vērtēšanas komiteja (PRAC) hinolonu un fluorhinolonu 
antibiotiku vērtēšanas ietvaros rīkos publisku noklausīšanos, lai 
uzzinātu iesaistīto pušu pieredzi saistībā ar šo zāļu lietošanu un 
parakstīšanu un ņemtu to vērā, sniedzot PRAC rekomendācijas.

2017. gada februārī PRAC sāka perorālo, injicējamo un 
inhalējamo hinolonu un fluorhinolonu antibiotiku vērtēšanu, lai 
ilglaikā izvērtētu retās, bet nopietnās blaknes, kas galvenokārt 
skar muskuļaudus, locītavas un nervu sistēmu, turklāt dažos 
gadījumos var būt ilgstošas. Vērtēšanas laikā EMA novēroja 
pastiprinātu sabiedrības interesi par šo zāļu drošumu. Ņemot vērā 
šo interesi, PRAC izlēma rīkot publisku noklausīšanos, lai labāk 
saprastu sabiedrības uzskatus par riskiem, kas saistīti ar minētām 
antibiotikām, kā arī konkrētu zāļu drošuma pasākumu īstenošanu.

Publiskā noklausīšanās notiks komitejas sēdes laikā 2018. gada 

jūnijā. Drīz EMA mājaslapā www.ema.europa.eu tiks publicēta 
plašāka informācija, to vidū kopsavilkums par bažām saistībā ar 
zāļu drošumu, konkrētu jautājumu saraksts, uz kuriem komiteja 
vēlas saņemt sabiedrības atbildes, kā arī praktiska informācija par 
dalību publiskās noklausīšanās sanāksmē un pieteikuma veidlapa.

Šī būs jau otrā publiskā noklausīšanās zāļu drošuma vērtēšanas 
ietvaros, ko rīko EMA PRAC. Pirmā publiskā noklausīšanās 
notika 2017. gada septembrī, vērtējot valproātu saturošas zāles. 

Vēre 
European Medicines Agency, homepage, www.ema.europa.eu, Mee-
ting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Commi-
ttee (PRAC) 5-8 March 2018. Public hearing to be organised for quinolone 
and fluoroquinolone antibiotics. Available: http://www.ema.europa.
eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/03/news_
detail_002921.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 Retrieved: 21.03.2018.

Publiska noklausīšanās par hinolonu un 
fluorhinolonu antibiotikām
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Eiropas Savienības zāļu uzraudzības sistēmā ir identificēts 
dozēšanas kļūdu risks rīcībā ar augstas koncentrācijas un fiksētas 
kombinācijas insulīnu saturošām zālēm. Dozēšanas kļūdas 
radās, kad insulīns no nefunkcionējošas (bojātas) pilnšļirces vai 
kārtridža tika atvilkts ar citu šļirci. Šādu risku nevar izslēgt arī, 
ievadot standarta koncentrācijas insulīna produktus.

Saistībā ar iepriekšminēto, noslēdzot signālvērtēšanas 
procedūru, Eiropas Zāļu aģentūra ir sagatavojusi dokumentu 
“Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumi 
par signāliem“, kas attiecināms uz visu Eiropas Savienībā 
reģistrētu insulīnu saturošu produktu (apstiprinātajās ievades 
ierīcēs) zāļu informāciju.∗

PRAC ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem

• Ja insulīna pildspalvveida pilnšļirce ir bojāta, ieteicams 
to aizvietot ar citu, proti, rezerves pildspalvveida piln
šļirci.

• Stingri ieteicams insulīnu neatvilkt no pildspalvveida 
pilnšļircēm, jo tas var radīt zāļu dozēšanas kļūdas šādu 
iemeslu dēļ:
– var tikt sajaukti insulīna veidi;
– var tikt nepareizi pārrēķinātas insulīna devas, it 

īpaši dažādu insulīna stiprumu gadījumā;
– var tikt ietekmēta pildspalvveida pilnšļirces pre

cizitāte.
• Zāļu dozēšanas kļūdas var izraisīt disglikēmiju ar dzī

vībai bīstamām sekām.
• Pacienti jāinformē, kā rīkoties pildspalvveida piln-

šļir ces bojājuma gadījumā:
• jālieto rezerves adata un/vai kārtridžs (atkārtoti 

lietojamo pildspalvveida ierīču  gadījumā);
• ja tas nav iespējams, jālieto rezerves pildspalvveida 

pilnšļirce;
• jānodrošina, lai neatliekamā situācijā būtu pie

ejama rezerves pildspalvveida pilnšļirce, adatas 
un/vai kārtridži (atkārtoti lietojamo pildspalvveida 
ierīču gadījumā);

• jānorāda pacientam, kā saņemt nepieciešamo 
rezerves aprīkojumu;

• kādos gadījumos nepieciešama biežāka glikozes 
lī meņa asinīs noteikšana;

• kādās situācijās jāvēršas pēc medicīniskas pa
līdzības;

• jāatgādina, ka, lietojot bojātu pildspalvveida piln 
šļirci un/vai kārtridžu (atkārtoti lietojamo pild
spalvveida ierīču gadījumā), var tikt ievadīta ne
pareiza insulīna deva.

Insulīns* (pildspalvveida pilnšļirces un kārtridži): asparta 
insulīns; liellopu insulīns; degludeka insulīns; degludeka 
insulīns, asparta insulīns; degludeka insulīns, liraglutīds; 
detemira insulīns; glargīna insulīns; glulizīna insulīns; 
cilvēka insulīns (rDNS); cilvēka insulīns, izofāna insulīns; 
lispro insulīns; cūku insulīns – potenciāli paaugstināts 
nepareizas zāļu lietošanas risks saistībā ar insulīna izvilkšanu 
no pildspalvveida pilnšļircēm un kārtridžiem, kas var izraisīt 
disglikēmiju (EPITT Nr. 18893)

Standarta (100 vienības/ml) un mazāka stipruma (< 100 
vienības/ml) insulīna produkti 

Teksts, kas jāpielāgo katrām zālēm atsevišķi, ir norādīts 
treknrakstā. 

Zāļu apraksts 
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi 

par rīkošanos 
Jāsvītro šis teksts un attiecīgais teksts no zāļu lietošanas 

instrukcijas: “Ja <pildspalvveida injektors/infūzijas sūknis> 
nedarbojas (skatīt pildspalvveida injektora/infūzijas sūkņa 
lietošanas instrukciju), šķīdumu no kārtridža drīkst ievilkt šļircē 
(kas piemērota insulīna koncentrācijai 100 vienības/ml) un 
injicēt.” 

4.2. Devas un lietošanas veids un/vai 4.4. Īpaši brīdinājumi un 
piesardzība lietošanā 

<<Kārtridžos esošo zāļu nosaukums> ir piemērotas tikai 
injicēšanai zem ādas ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida šļirci. 

< Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, <intravenozu 
injekciju> vai <infūzijas sūkni>, jāizmanto flakons.>> 

<<Pildspalvveida pilnšļircē esošo zāļu nosaukums> ir 
piemērotas tikai injicēšanai zem ādas. 

<Ja nepieciešama ievadīšana ar šļirci, <intravenozu 
injekciju> vai <infūzijas sūkni>, jāizmanto flakons.>> 

Lietošanas instrukcija 
2. Kas Jums jāzina pirms <zāļu nosaukums> lietošanas, un 3. 

punkts Kā lietot <zāļu nosaukums> 
<Kārtridžos esošo zāļu nosaukums> ir piemērotas tikai 

injicēšanai zem ādas ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida šļirci. 
Ja Jums insulīnu nepieciešams injicēt citādā veidā, konsultējieties 
ar ārstu. 

<Pildspalvveida pilnšļircē esošo zāļu nosaukums> ir 
piemērotas tikai injicēšanai zem ādas. Ja Jums insulīnu nepie
ciešams injicēt citādā veidā, konsultējieties ar ārstu.

Ieteikumi iespējamu zāļu kļūdu riska mazināšanai 
saistībā ar insulīna atvilkšanu no pildspalvveida 
pilnšļircēm un kārtridžiem, kas var izraisīt būtiskas 
glikēmijas svārstības

* Dokuments ir pieejams Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā: EMA/
PRAC/813956/2017 Corr1, 14 December 2017, Pharma covigilance 
Risk Assessment Committee (PRAC) “Jauns zāļu apraksta formulējums 
– izraksti no PRAC ieteikumiem par signāliem, Pieņemts PRAC sēdē 
2017. gada 27.–30. novembrī”, saite: http://www.ema.europa.eu/docs/
lv_LV/document_library/Other/2018/01/WC500240924.pdf
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Zāļu valsts aģentūra (ZVA) pateicas ikvienam veselī bas 
aprūpes speciālistam, kas 2017. gadā ir ziņojis par iespēja-
mām zāļu blaknēm*. 

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra pērn pavisam saņēma 588 
blakņu ziņojumus, kas ir līdz šim vislielākais saņemto ziņojumu 
skaits (sk. 1. attēlu).  

No ārstiem un farmaceitiem 2017. gadā ir saņemti 49 zi
ņojumi. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir 
sniedzis 34 ziņojumus par vakcīnu blaknēm. Pērn arī saņemti 18 
pacientu ziņojumi. 

Līdz ar Eiropas Zāļu aģentūras izveidotās un uzturētās 
informācijas sistēmas visu EEZ valstīs reģistrētu un klīniskā 
izpētē lietotu zāļu blakņu ziņojumu apkopošanai EudraVigilance 
atjaunināšanu pērn ieviestas jaunas ziņošanas prasības reģistrācijas 
apliecības īpašniekiem (RAĪ). Proti, RAĪ šajā sistēmā jāziņo par 
visām zāļu blaknēm. Tādēļ pērn ievērojami palielinājies RAĪ 
sniegto blakņu ziņojumu skaits.  

Klīnisko gadījumu skaits**, par ko ir paziņots Zāļu valsts 
aģentūrai, 2017. gadā palielinājies līdz 468 ziņojumiem (sk. 2. 
attēlu).

ZVA aicina veselības aprūpes speciālistus arī turpmāk vienmēr 
ziņot ZVA par visām pamanītām zāļu blaknēm. Balstoties uz 
saņemtiem blakņu ziņojumiem, tiek atklāta jauna klīniski 
būtiska informācija, papildināti zāļu apraksti un lietošanas 
instrukcijas, kā arī noteikti un ieviesti zāļu riska mazināšanas 
pasākumi. Visērtāk ziņojumu var sniegt elektroniski, ZVA 
mājaslapā www.zva.gov.lv aktivizējot baneri “Atklāj zāļu otru 
pusi”. Mājaslapā pieejamo veidlapu var arī izdrukāt, aizpildīt un 
nosūtīt ZVA pa pastu, adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV1003 vai 
pa faksu: 67078428. Veselības aprūpes speciālisti var izmantot 
arī šai ZVA informatīvā izdevumā “Cito!” numurā publicēto zāļu 
blakņu ziņošanas veidlapu. Ziņojumā sniegtajai informācijai tiek 
garantēta konfidencialitāte.

Zāļu blakņu ziņojumu statistika 2017
1. attēls. Zāļu blakņu ziņojumi. 

2. attēls. Zāļu blakņu klīniskie gadījumi. 

Klīnisko pētījumu veicējiem un citiem ar zāļu 
klīnisko izpēti saistītiem speciālistiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) mājaslapā publicējusi papildinātu 
dokumentu latviešu valodā par labas klīniskās prakses (GCP) 
standartiem – Starptautiskās cilvēkiem paredzēto zāļu tehnisko 
prasību harmonizācijas padomes (SHP) harmonizētās 
vadlīnijas par labu klīnisko praksi E6(R2). 

Šīs papildinātās vadlīnijas Eiropas Savienībā tiek piemērotas 
kopš 2017. gada 14. jūnija. Dokuments pieejams ZVA mājaslapas 
www.zva.gov.lv sadaļā “Normatīvie akti > Klīniskie pētījumi”. 
Tajā līdzās tekstam latviešu valodā lasāms arī oriģinālteksts angļu 
valodā.

Labas klīniskās prakses vadlīnijas ir starptautiski atzīts 
ētikas un kvalitātes standarts, ko ievēro zāļu klīnisko pētījumu 

plānošanā un veikšanā. Tās nodrošina vienotus klīnisko pētījumu 
standartus Eiropas Savienības dalībvalstīs, Japānā, ASV, Kanādā 
un Šveicē, veicinot pētījumu datu savstarpēju atzīšanu minēto 
valstu regulatorās iestādēs.

Kopš labas klīniskās prakses vadlīniju izveides palielinājies 
gan klīnisko pētījumu mērogs, gan to sarežģītība un izmaksas. 
Vadlīnijas ir papildinātas, lai veicinātu uzlabotas un efektīvākas 
pieejas īstenošanu klīnisko pētījumu dizaina, veikšanas, 
uzraudzības, reģistrēšanas, dokumentēšanas un ziņošanas jomā, 
vienlaikus turpinot nodrošināt cilvēka kā pētījumu objekta 
aizsardzību, kā arī uzticamību veikto pētījumu rezultātiem. Nolūkā 
uzlabot klīnisko pētījumu kvalitāti un efektivitāti dokumentā 
ir atjaunināti arī elektronisko pierakstu un pamatdokumentu 
standarti.

Papildinātas starptautiskās labas klīniskās  
prakses vadlīnijas latviešu valodā

Vērts zināt: Ziņojums par blakni ir ierobežotas pieejamības 
doku ments. ZVA vērtē zāļu darbību, nevis ārstēšanas taktiku. 

* Blakne – kaitīga un nevēlama organisma reakcija, ko izraisījusi zāļu lietošana. 
** Par vienu un to pašu blaknes gadījumu var tikt saņemti vairāki ziņojumi, jo viens un tas pats vai cits ziņotājs var iesniegt papildu ziņojumus. Tādēļ nozīmīgs rādītājs 
ir blakņu klīnisko gadījumu skaits, par ko ZVA konkrētā gadā ir ziņots.
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Šī gada 2. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 
2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 “Noteikumi 
par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, 
apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības 
standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins 
apjoma atjaunošanai”*.

Saskaņā ar jaunajām prasībām, lai nodrošinātu Eiropā 
vienotus kvalitātes un drošuma standartus cilvēka asinīm un asins 
komponentiem, Valsts asinsdonoru centram un asins sagatavošanas 
nodaļām jāizmanto un savā kvalitātes vadības sistēmā jāievieš 
Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes Eiropas Zāļu kvalitātes 
un veselības aprūpes direktorāta (European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe) 
kopīgi izstrādātās Labas prakses pamatnostādnes. Šīs 
pamatnostādnes publicējusi Eiropas Padome, un tās iekļautas arī 
Asins komponentu pagatavošanas, izmantošanas un kvalitātes 
nodrošināšanas rokasgrāmatā.

Grozījumi arī nosaka pārmaiņas asins donoru kompensāciju 
izmaksas kārtībā, paredzot, ka donoriem saskaņā ar brīvprātības 
un labas gribas principu ir iespēja atteikties no kompensācijas 
par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai. Līdz ar 
grozījumiem veikti arī papildinājumi Noteikumu 1., 2. un 5. 
pielikumā ar mērķi uzlabot asins komponentu kvalitāti un 
drošumu.

Grozījumi noteikumos par cilvēka asins 
kvalitātes un drošības standartiem
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Noteikumu grozījumi un Labas prakses pamatnostādnes 
latviešu valodā ir pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes 
www.zva.gov.lv sadaļā “Normatīvie akti” > Asinsdonoru centra, 
asins sagatavošanas nodaļu, asins kabinetu, audu, šūnu, orgānu 
ieguves un uzglabāšanas centru novērtēšana”.

* Grozījumi veikti, lai pārņemtu Komisijas 2016. gada 25. 
jūlija direktīvas (ES) 2016/1214, ar ko Direktīvu 2005/62/
EK groza attiecībā uz asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas 
standartiem un specifikācijām, un Komisijas 2014. gada 17. 
decembra direktīvas 2014/110/ES, ar ko groza Direktīvu 
2004/33/EK attiecībā uz kritērijiem pagaidu aizliegumam nodot 
homologās asinis, prasības.

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra 
(ZVA) izdevusi jauno Latvijas Republikas 
Zāļu reģistru 2018, tādējādi nodrošinot 
ārstus, farmaceitus un citus veselības nozares 
speciālistus, kā arī plašāku sabiedrību ar 
pilnīgu un oficiālu informāciju par zālēm. 
Izdevums ir pieejams gan drukātā, gan 
elektroniskā formātā USB datu nesējā.

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs ietver 
informāciju par 7435 nacionāli (neatkarīgā 
nacionālā procedūrā, savstarpējās atzīšanas 
un decentralizētā procedūrā), centralizēti 
reģistrētām, paralēli importētām un paralēli 
izplatītām zālēm. Tāpat kā iepriekšējos 
izdevumos tajā ir publicēti zāļu nosaukumi, 
zāļu formas, aktīvo vielu starptautiskie 
nosaukumi (INN), stiprums/koncentrācija, 
farmakoterapeitiskā grupa, anatomiski tera
peitiski ķīmiskās klasifikācijas (ATĶ) kods, 
reģistrācijas numurs,* izsniegšanas kārtība, kā 
arī reģistrācijas apliecību īpašnieki un paralēlie importētāji.

Tāpat kā pērn arī šajā 2018. gada izdevumā Latvijas 
Republikas Zāļu reģistrs sniegta informācija par zālēm, kas 
iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS). Šīm zālēm ir 
pievienota norāde, kurā KZS sarakstā ietverts vismaz viens no zāļu 
produktiem. Izmantoti KZS saraksti, kas ir spēkā no 2018. gada 

Izdota grāmata “Latvijas Republikas Zāļu reģistrs” 
1. marta (A un B saraksts) un no 2018. gada 1. 
februāra (C saraksts). Izdevumā norādītas arī 
maksimāli pieļaujamās zāļu produktu cenas 
aptiekā (eiro ar PVN)**. Kompensējamo 
zāļu saraksta (KZS) zālēm cenas norādītas 
gadījumos, ja tās tiek izplatītas arī ārpus 
ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes 
izdevumu kompensācijas sistēmas.

Elektroniskajā izdevumā ar zāļu ap rak-
stiem un lietošanas instruk cijām izveidota 
ērta informācijas meklēšanas forma, kuras 
izmantošanai ikdienā nav nepieciešams 
internets. Tajā iekļautie zāļu apraksti palīdzēs 
ārstam un farmaceitam izvēlēties pacientam 
piemērotākās zāles, kā arī noskaidrot 
vai precizēt būtisku informāciju par zāļu 
pareizu lietošanu, iespējamām blaknēm u.c. 
informāciju, tādējādi veicinot zāļu drošu 
lietošanu.

ZVA aicina ārstus, farmaceitus un 
citus veselības nozares speciālistus iegādāties Zāļu reģis-
tra oficiālo drukāto izdevumu (13,52 EUR ar PVN) un Zāļu 
reģis tra oficiālo elektronisko izdevumu ar zāļu aprakstiem un 
lietošanas instrukcijām (7,83 EUR ar PVN), kas būs atbalsts 
ikdienas darbam un padarīs ērtāku zāļu ordinēšanu pacientam.

Latvijas Republikas Zāļu reģistru var saņemt ZVA, Jersikas 
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ielā 15, Rīgā, 11. kabinetā, vai pa pastu (pasta izdevumus 
apmaksā saņēmējs). Pieteikties izdevuma saņemšanai var pa tālr. 
67078422 vai pa epastu: info@zva.gov.lv. Norēķināties var ZVA 
uz vietas, 11. kabinetā (tikai bezskaidras naudas norēķini), vai ar 
pārskaitījumu.

Latvijas Republikas Zāļu reģistra aktuālā versija pieejama 
ZVA mājaslapā: www.zva.gov.lv → Reģistrs, kā arī to minētajā 
sadaļā iespējams lejuplādēt XML formātā.

* Reģistrācijas numurs norādīts nacionāli reģistrētām zālēm 
(paralēli importētām zālēm šis numurs sākas ar burtu “I”), 
savukārt centralizētā procedūrā reģistrētām zālēm reģistrācijas 
numura vietā ir norāde, ka zāles ir “Reģistrētas EMA” (t.i., 
Eiropas Zāļu aģentūrā).

** Cenas norādītas dažādiem iepakojuma lielumiem (cenas 
spēkā 2018. gada 16. februārī).

Aicinām ārstniecības iestādes iepazīties ar Zāļu valsts 
aģentūras un Veselības inspekcijas sagatavoto infografiku par 
jaunām prasībām medicīnisko ierīču jomā. 

Šīs prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2017. gada 28. 
novembra noteikumos Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, 
atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 

Infografika “Jaunas prasības ārstniecības iestādēm 
medicīnisko ierīču jomā – no 2017. gada 1. decembra”

uzraudzības kārtība”, kas stājās spēkā pērnā gada 1. decembrī. 
Līdz ar šo jauno noteikumu stāšanos spēkā Ministru kabineta 

2005. gada 2. augusta noteikumi Nr. 581 “Medicīnisko ierīču 
reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas 
un tehniskās uzraudzības kārtība” zaudēja spēku.
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Kas ir negadījums ar medicīniskām ierīcēm? 
Jebkura ražotāja neparedzēta medicīniskās ierīces darbība vai 

iedarbība, kā arī neprecizitāte etiķetē vai lietošanas instrukcijā, 
kas tieši vai netieši var izraisīt pacienta, lietotāja vai trešās 
personas nāvi vai nopietnus veselības traucējumus (t.i., dzīvību 
apdraudošas saslimšanas, ķermeņa funkciju pavājināšanās vai 
ķermeņa anatomiskās uzbūves defekts, ķermeņa stāvoklis, kas 
prasa medicīnisku vai ķirurģisku iejaukšanos, jebkurš netiešs 
kaitējums, kas var būt nekorektas diagnostikas vai in vitro 
diagnostikas testēšanas sekas, embrionāls distress, embrionāla 
nāve, jebkura iedzimta anomālija vai dzemdību defekts). 

Eiropas Savienībā (ES) ir izveidota vienota medicīnisko ierīču 
vigilances sistēma, kas ietver ziņošanu par negadījumiem, kuros 
iesaistītas medicīniskās ierīces, ziņojumu vērtēšanu un korektīvas 
darbības. Ziņošanu par negadījumiem ar medicīniskām ierīcēm 
nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu 
Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”  
prasības. 

Kas jādara, ja noticis negadījums? 
Par jebkuru ar medicīniskas ierīces lietošanu saistītu 

negadījumu vai potenciālu negadījumu, kas radījis vai varēja 
radīt kaitējumu pacienta, lietotāja vai trešās personas veselībai 
vai apdraudējumu dzīvībai, medicīniskās ierīces lietotājam trīs 
dienu laikā pēc negadījuma jāziņo Zāļu valsts aģentūrai (ZVA). 
Ārstniecības iestādes pārstāvim par negadījumu jāinformē arī 
ražotājs vai ražotāja pilnvarotais pārstāvis, vai izplatītājs. 

Kāpēc ir svarīgi ziņot? 
Ziņošana ir svarīga, lai mazinātu medicīniskās ierīces 

negadījumu atkārtošanās iespējamību, tādējādi uzlabojot pacientu 
un medicīnisko ierīču lietotāju veselības aizsardzību un drošību. 

Lietotāju ziņojumi nodrošina 
1) ražotājus ar informāciju par iespējamām medicīniskās 

ierīces darbības problēmām. Saņemtā informācija sniedz ra
žotājiem iespēju: 

• uzkrāt un analizēt datus par problēmām konkrētu me
dicīnisko ierīču lietošanā, to veidu, izplatību, ietekmi uz 
personu veselību; 

• veikt negadījuma izmeklēšanu; 

• veikt medicīnisko ierīču lietošanas riska un ieguvuma 
pārvērtēšanu; 

• nepieciešamības gadījumā noteikt lietošanas iero-
bežojumus vai aizliegumu; 

• nepieciešamības gadījumā veikt ražošanas uzlabojumus, 
novēršot vai mazinot negadījumu iespējamību nākotnē; 

2) iespēju dalībvalstu medicīnisko ierīču kompetentām 
iestādēm uzkrāt, apkopot, analizēt un apmainīties ar in-
formāciju par identificētiem medicīnisko ierīču lietošanas 
drošuma apdraudējumiem visā ES; 

3) iespēju dalībvalstu kompetentām iestādēm iesaistīties 
negadījuma izmeklēšanā un uzraudzīt ražotāja darbību 
atbilstību. 

Kā ziņot? 
Ja novērojat nepareizu medicīniskās ierīces darbību vai 

darbības pasliktināšanos, kas tieši vai netieši var vai varēja 
izraisīt pacienta, lietotāja vai trešās personas nopietnus veselības 
traucējumus vai nāvi, ZVA aicina ziņot, aizpildot ZVA mājaslapas 
www.zva.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” – “Medicīniskās 
ierīces” > “Vigilance” > “Vigilances sistēmas ziņojumu for-
mas” pieejamās veidlapas  “Ārstniecības iestādes vigilances 
sistēmas signālziņojums” vai “Pacienta vigilances sistēmas 
signālziņojums”. 

Aizpildīto veidlapu lūdzam: 
1) iesniegt elektroniski, sūtot uz epastu: info@zva.gov.lv 

(ziņojumam jābūt parakstītam, izmantojot drošu elektronisko 
parakstu)

vai 
2) izdrukāt, parakstīt un nosūtīt ZVA pa pastu, un ātrākai 

informācijas apritei lūdzam nosūtīt ziņojuma kopiju arī uz 
epastu: info@zva.gov.lv, 

vai 
3) iesniegt ZVA klātienē (adrese: Jersikas iela 15, Rīga,  

LV1003). 

ZVA aicina ar medicīnisko ierīču apriti un lietošanu saistītām 
veselības aprūpes iestādēm un veselības aprūpes speciālistiem 
medicīniskās ierīces lietot tikai saskaņā ar ražotāja sniegto 
lietošanas instrukciju.

Aicinām ziņot par negadījumiem ar 
medicīniskām ierīcēm! 

Aicinām ziņot par zāļu blaknēm! 
Atgādinām, ka saskaņā ar ziņošanas par blaknēm noteikumiem Latvijā ārstniecības personām un farmaceitiem jāziņo par 

novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA).
Ziņojumu par zāļu blaknēm var iesniegt, aizpildot šajā izdevumā ietverto veidlapu, un elektroniski to iespējams izdarīt 

ZVA mājaslapā: www.zva.gov.lv, aktivizējot baneri “Atklāj zāļu otru pusi”. Aizpildīto papīra veidlapu Jūs varat nosūtīt ZVA: 
l pa pastu: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003; 
l pa faksu: 67078428. 
Ziņojumā sniegtajai informācijai tiek garantēta drošība un konfidencialitāte.
Ar plašāku informāciju par zāļu drošumu un personas pienākumiem iesniegt ziņojumu var iepazīties aģentūras mājaslapā, 

kā arī zvanot pa informatīvo tālruni 67078400. 
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ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, FARMACEITA ZIŅOJUMS  
PAR ZĀĻU BLAKUSPARĀDĪBU

Ja, aizpildot ziņojuma veidlapu papīra formā, trūkst brīvas vietas informācijas sniegšanai, jāizmanto papildu papīra lapa un tā jāiesniedz kopā ar 
aizpildīto ziņojuma veidlapu. Par blakni, īpaši par būtisku blakni, ārstniecības persona un farmaceits ziņo Zāļu valsts aģentūrai, tiklīdz tiek pamanīta 
iespējamā saistība ar konkrēto zāļu lietošanu. Ja ziņošanas brīdī nav pieejama visa informācija, ārstniecības persona un farmaceits atkārtoti sagatavo 
ziņojumu, kurā ietverta papildinformācija, un nosūta to Zāļu valsts aģentūrai. 

1. INFORMĀCIJA PAR ZIŅOTĀJU 2. INFORMĀCIJA PAR PACIENTU
Vārds, uzvārds   Vārda, uzvārda iniciāļi (vai kods)
Specialitāte Dzimums   c  V            c  S
Sertifikāta numurs Vecums (lūgums norādīt pilnu gadu 

vai mēnešu skaitu)

Darbavietas adrese Svars (lūgums norādīt precīzu svaru 
kilogramos)

Kontaktinformācija 
(lai precizētu (ja nepieciešams) ziņojumā 
minēto informāciju, lūgums norādīt 
kontakttālruni un/vai e-pasta adresi)

Slimnīca
(lūgums norādīt, ja pacients 
hospitalizēts)

3. ZĀĻU BLAKUSPARĀDĪBAS APRAKSTS 
Reakcijas sākuma datums (dd./mm./gggg.) Reakcijas sākuma laiks, plkst. 
Apraksts (simptomi, laboratoriskie un citi izmeklējumi, zāļu blakusparādības ārstēšana)

c  Izraisīja pacienta nāvi  Vai zāļu blakusparādība izzuda Vai zāles lietotas pirmo reizi mūžā

c  Apdraudēja pacienta dzīvību c  Pilnīgi         c  Jā           c  Nē

c  Bija nepieciešama pacienta hospitalizācija vai 
hospitalizācijas laika pagarināšana

c  Vēl nav izzudusi

c  Radīja paliekošu vai smagu invaliditāti vai 
darbnespēju

c  Ir paliekošas sekas Ja zāles lietotas atkārtoti, vai 
arī iepriekšējā reizē bija līdzīgas 

blakusparādības

c  Ir iedzimta anomālija c  Nav zināms        c  Jā           c  Nē

c  Ir citā veidā medicīniski būtiska

4. ZĀLES, KURAS IR IESPĒJAMAIS BLAKUSPARĀDĪBAS CĒLONIS
Zāļu nosaukums, forma un ražotājs, sērijas numurs 

(norāda ražotāja piešķirto nosaukumu; aktīvās vielas  
nosaukumu – informāciju skatīt uz zāļu iepakojuma;  

īpaši svarīgi sērijas numuru norādīt bioloģiskām zālēm)

Ievadīšanas 
veids

Reizes deva/
biežums

Lietošanas 
sākums

Lietošanas 
beigas

Lietošanas 
indikācija

 

       

5. CITAS ZĀLES, KURAS LIETOTAS PĒDĒJO TRIJU MĒNEŠU LAIKĀ (IESKAITOT PAŠĀRSTĒŠANOS)

Zāļu nosaukums un forma Ievadīšanas 
veids

Reizes deva/
biežums

Lietošanas 
sākums

Lietošanas 
beigas

Lietošanas 
indikācija

 

       

            

6. PAPILDINFORMĀCIJA. Piemēram: 1) par nopietnu blakusslimību, alerģiskām reakcijām, paaugstinātu zāļu jutību, grūtniecību, būtiskiem 
izmeklējumu rezultātiem; 2) lietotas paralēli importētas zāles, paralēli izplatītas zāles vai nereģistrētas zāles; 3) vai zāles ir bioloģiskas izcelsmes 
zāles, piemēram, imunoloģiskie preparāti – vakcīnas, toksīni, serumi, alergēni, no cilvēka asinīm un plazmas iegūtās zāles, jaunieviestās terapijas 
zāles, piemēram, gēnu terapijas zāles, somatisko šūnu terapijas zāles. 

  
Ziņotāja paraksts ______________________________________                             Datums _____________________________________
                                     (vārds, uzvārds)                                                                                                                                                       (dd./mm./gggg.)

Parakstot ziņojumu, atļauju Zāļu valsts aģentūras darbiniekiem sazināties ar mani, lai precizētu ziņojumā minēto informāciju un uzdotu nepieciešamos 
papildjautājumus. 

Aizpildīto ziņojuma veidlapu, lūdzu, iesniedziet Zāļu valsts aģentūrā personīgi vai nosūtiet pa pastu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003). 
Ziņojumu par iespējamo zāļu blakusparādību var aizpildīt arī elektroniski (papildu informācija Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv).

#



Kam ir pienākums ziņot?
Latvijā par pamanītām zāļu blaknēm ziņo ārstniecības personas un 
farmaceiti. Kopš 2013. gada 1. februāra arī iedzīvotājiem ir tiesības 
iesniegt ziņojumu par, viņuprāt, konstatētu zāļu blakni.

Par ko ziņot?
Jāziņo galvenokārt par šādām zāļu blaknēm:
1) būtiskām (paredzētām un neparedzētām) blaknēm.
Būtiska zāļu blakne

•	 izraisa nāvi;
•	 ir dzīvībai bīstama;
•	 rada nepieciešamību pacientu hospitalizēt vai paildzināt 

esošo hospitalizāciju;
•	 izraisa paliekamu vai būtisku darbnespēju vai inva liditāti;
•	 ir iedzimts defekts;
•	 ir medicīniski būtiska (blakne neatbilst nevienam iepriekš 

minētam kritērijam, bet ārsts to uzskata par medicīniski 
būtisku).

Paredzēta zāļu blakne minēta zāļu aprakstā un atbilst tajā ietvertai 
informācijai.
Neparedzēta zāļu blakne nav minēta zāļu aprakstā vai pēc sava veida, 
smaguma pakāpes vai iznākuma neatbilst zāļu aprakstam.

Ziņojiet par būtiskām blaknēm arī tad, ja zāles 
pasaulē tiek lietotas jau sen un blakne ir labi zināma!

2) veselības traucējumiem, kas rodas, 
•	 zāles pārdozējot (zāļu reizes deva vai kopējā deva pārsniedz 

maksimālo pieļaujamo devu, kas noteikta zāļu aprakstā/
lietošanas instrukcijā);

•	 zāles lietojot nereglamentēti (zāles ārstnieciskā nolūkā 
mērķtiecīgi tiek lietotas citādi, nekā norādīts zāļu aprakstā/
lietošanas instrukcijā);

•	 zāles lietojot aplami (zāles apzināti tiek lietotas nepareizi – 
neatbilstoši zāļu aprakstam/lietošanas instrukcijai);

•	 zāles lietojot ļaunprātīgi (pastāvīgi vai atsevišķos gadījumos 
zāles bez ārstnieciska nolūka tiek lietotas pārmērīgi; šādu 
rīcību pavada kaitīga psihiska vai psiholoģiska darbība);

•	 zāles nelikumīgi izmantojot, arī zāļu nelikumīga realizā
cija un ievadīšana pret personas gribu, lai panāktu noteiktu 
personas stāvokli un vardarbīgi ietekmētu personu; 

•	 rīkojoties ar zālēm (ja persona bijusi pakļauta zāļu darbībai, 
veicot arodpienākumus vai ārpus tiem);

3) blaknēm, kas radušās īpašos gadījumos: 
•	 augļa ekspozīcija zālēm grūtniecības laikā;
•	 bērna ekspozīcija zālēm, ja tās nonāk mātes pienā;
•	 bērniem, vecākiem cilvēkiem; 
•	 terapeitiskas efektivitātes trūkuma gadījumā, kad zāles tiek 

lietotas dzīvību apdraudošu slimību ārstēšanai, vakcīnām, 
kontraceptīviem līdzekļiem (nepieciešams rūpīgs klīnisks 
vērtējums par terapeitiskās efektivitātes trūkuma iemes
liem, piemēram, ja zāles tiek lietotas neatbilstošai indikācijai, 
nepareizā vecumgrupā utt.). Jāpatur prātā, ka, konstatējot zāļu 
neefektivitāti atsevišķai personai, nav pamata tūlīt secināt, ka 
zāles ir neefektīvas;

•	 ārstēšanas kļūdas dēļ;
4) zāļu blaknēm, kuru zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā 
iekļauts melns apvērsts vienādmalu trijstūris ;
5) nereģistrētu zāļu blaknēm; 
6) mazāk būtiskām neparedzētām zāļu blaknēm. 
Mazāk būtiskas ir visas citas zāļu blaknes, kas neatbilst būtisku blakņu 
kritērijiem. Ja saskatāt cēlonisku sakaru starp lietotām zālēm un veselības 
traucējumiem, kas atbilst neparedzētas blaknes (būtiskas vai mazāk 
būtiskas) kritērijiem, ziņojiet par tiem!

Uzticieties savai pieredzei un intuīcijai.  
Ziņojiet arī tad, ja šaubāties par cēlonisko saistību!

Cik ātri jāziņo?
Par zāļu blakni, īpaši par būtisku blakni, piemēram, ja tā izraisījusi 
nāvi, apdraudējusi dzīvību, prasījusi pacienta hospitalizāciju vai esošās 
hospitalizācijas paildzināšanu, jāziņo Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) 
nekavējoties, tiklīdz tiek pamanīta iespējamā saistība ar konkrēto zāļu 
lietošanu. Steidzamības un/vai papildinformācijas nepieciešamības 
gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālruni 67078400. 

Kā paziņot:
•	 veidlapu “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojums par 

zāļu blakusparādību” var saņemt ZVA Jersikas ielā 15, Rīgā,  
LV1003, tālrunis  67078400, fakss 67078428;

•	 veidlapu var izdrukāt arī no ZVA mājaslapas  
www.zva.gov.lv;

•	 veidlapa tiek pievienota izdevuma “Cito!” eksemplāram;
•	 veidlapu “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojums par zāļu 

blakusparādību” Jūs varat aizpildīt un nosūtīt ZVA tīmekļa 
vietnē arī elektroniski.

Kāda informācija jāiekļauj ziņojumā par zāļu blakni?
Ziņojuma veidlapai ir 6 sadaļas.
1. Informācija par ziņotāju. Informācija par ārstniecības personu vai 
farmaceitu. Sadaļa jāaizpilda obligāti. Minētā informācija nepieciešama, 
lai ZVA un/vai zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks varētu gūt būtiskus 
papilddatus cēloniska sakara vērtēšanai. Jānorāda sertifikāta numurs. 
2. Informācija par pacientu. Kodēti pacienta dati (pacienta iniciāļi vai 
cits ārsta vai farmaceita lietots kods). Tas nedrīkst būt pacienta personas 
kods. Sadaļa jāaizpilda obligāti. Minētie dati nepieciešami ziņojuma 
identificēšanai ZVA datubāzē, kur tas tiek ievadīts, kā arī informācijas 
papildināšanai un datu apmaiņai, ja tā nepieciešama.
3. Zāļu blaknes apraksts. Vēlams aizpildīt visus lauciņus. Jāapraksta 
veselības traucējumi (reakcija) jeb iespējamā zāļu blakne: simptomi, 
to rašanās secība, kā arī Jums zināmie laboratoriskie un citi papilddati. 
Būtiski informēt,

•	 vai pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas reakcija izzuda;
•	 ja zāles lietotas atkārtoti, vai reakcija atjaunojās;
•	 vai reakcijas novēršanai (ārstēšanai) tika lietota terapija, tās 

apraksts. Norādiet, kā minētā terapija ietekmēja reakciju!
4. Zāles, kas ir iespējamais blaknes cēlonis. Ja šķiet, ka reakciju 
izraisījušas vienas konkrētas zāles, šai sadaļā ierakstiet tikai to 
nosaukumu. Ja vairākas vai to mijiedarbība – jāieraksta visu šo zāļu 
nosaukumi. Jānorāda

•	 zāļu ražotāja piešķirtais nosaukums un starptautiskais jeb 
aktīvās vielas nosaukums;

•	 zāļu forma; 
•	  reģistrācijas apliecības īpašnieks; 
•	 sērijas numurs (īpaši svarīgi bioloģiskām zālēm, piemēram, 

vakcīnām) 
Īpaši svarīgi norādīt lietošanas indikāciju. 
5. Citas zāles, kas lietotas pēdējo trīs mēnešu laikā (ieskaitot 
pašārstēšanos). Lūdzu, ierakstiet visas pēdējo trīs mēnešu laikā lietotās 
zāles, ietverot pašārstēšanos. 
Īpaši svarīgi norādīt lietošanas indikāciju. 
6. Papildinformācija. Informācija par nopietnu blakusslimību, aler
ģiskām reakcijām, paaugstinātu jutību pret zālēm, būtiskiem izmeklējumu 
rezultātiem, grūtniecību var sniegt būtisku papildinājumu zāļu blaknes 
zinātniskā vērtēšanā. Bērna iedzimtu defektu gadījumā, lūdzu, norādiet 
visas zāles, ko māte lietojusi pēdējā menstruālā perioda un grūtniecības 
laikā! Jānorāda, vai zāles ir bioloģiskas izcelsmes zāles, paralēli 
importētas, paralēli izplatītas vai nereģistrētas zāles.
Būtisku izmeklējumu rezultāti. Lūdzu, ierakstiet visus iz meklējumus, 
kas raksturo blakni (piemēram, anēmijas gadījumā svarīgi precizēt 
hemo globīna līmeni). Minētā informācija nepieciešama blaknes un zāļu 
cēloniskā sakara ticamības zinātniskam vērtējumam. 

Kas pēc tam notiek ar Jūsu ziņojumu?
Ziņojuma dati tiek vērtēti un, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu, ievadīti ZVA un reģistrācijas apliecības īpašnieka zāļu blakņu 
ziņojumu datubāzēs, Eiropas Zāļu aģentūras zāļu blakņu ziņojumu 
datubāzē EudraVigilance un Pasaules Veselības organizācijas zāļu blakņu 
ziņojumu datubāzē. Minētās datubāzēs apkopotā informācija tiek lietota, 
lai atklātu jaunus zāļu riskus. 
Ja blaknes zinātniskai vērtēšanai nepieciešami papilddati, ZVA vai 
zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks ir tiesīgs lūgt Jums sniegt papild
informāciju. 

#
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Zāļu nosaukums, forma un dozējums Starptautiskais nosaukums
Reģistrācijas apliecības 

īpašnieks, valsts
Farmakoterapeitiskā 

grupa
ATĶ kods

Reģistrācijas 
numurs

Izplatīšanas 
nosacījumi

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Zentiva 40 mg/10 mg apvalkotās 
tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Zentiva, k.s., Čehija AKE inhibitors, kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 17-0260 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Teva 20 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Teva B.V., Nīderlande AKE inhibitors, kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 17-0255 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Teva 40 mg/10 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Teva B.V., Nīderlande AKE inhibitors, kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 17-0257 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Zentiva 20 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Zentiva, k.s., Čehija AKE inhibitors, kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 17-0258 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Zentiva 40 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Zentiva, k.s., Čehija AKE inhibitors, kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 17-0259 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Teva 40 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Teva B.V., Nīderlande AKE inhibitors, kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 17-0256 Pr.

Furosemide Norameda 10 mg/ml 
šķīdums injekcijām/infūzijām

Furosemidum Norameda UAB, Lietuva diurētisks līdzeklis C03CA01 17-0263 Pr.

Atracurium besilate Kalceks 10 mg/ml 
šķīdums injekcijām/infūzijām

Atracurii besilas Kalceks, A/S, Latvija miorelaksants M03AC04 17-0262 Pr.II 
(stacionārā)

Meropenem Accord 1 g pulveris 
injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai

Meropenemum Accord Healthcare Ltd, 
Lielbritānija

antibiotisks līdzeklis J01DH02 17-0264 Pr.

Anagrelide Teva 0,5 mg cietās kapsulas Anagrelidum Teva B.V., Nīderlande onkoloģisks līdzeklis L01XX35 17-0261 Pr.
Oxsynia 30 mg/15 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0271 Pr.I

Oxsynia 15 mg/7,5 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0269 Pr.I

Oxsynia 20 mg/10 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0270 Pr.I

Dexketoprofen Kalceks 50 mg/2 ml 
šķīdums injekcijām/infūzijām

Dexketoprofenum Kalceks, A/S, Latvija nesteroīds pretiekaisuma 
līdzeklis

M01AE17 17-0265 Pr.

Oxsynia 5 mg/2,5 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0267 Pr.I

Oxsynia 2,5 mg/1,25 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0266 Pr.I

Oxsynia 40 mg/20 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0272 Pr.I

Oxsynia 10 mg/5 mg ilgstošās darbības 
tabletes

Oxycodoni hydrochloridum, Naloxoni 
hydrochloridum

Mundipharma GmbH, 
Austrija

narkotisks analgētisks 
līdzeklis

N02AA55 17-0268 Pr.I

Baclofen Sintetica 0,05 mg/ml šķīdums 
injekcijām

Baclofenum Sintetica GmbH, Vācija centrālās darbības 
miorelaksants

M03BX01 18-0001 Pr.

Baclofen Sintetica 2 mg/ml šķīdums 
infūzijām

Baclofenum Sintetica GmbH, Vācija centrālās darbības 
miorelaksants

M03BX01 18-0003 Pr.

Linezolid Accord 2 mg/ml šķīdums 
infūzijām

Linezolidum Accord Healthcare Ltd, 
Lielbritānija

antibiotisks līdzeklis J01XX08 18-0005 Pr.

Baclofen Sintetica 0,5 mg/ml šķīdums 
infūzijām

Baclofenum Sintetica GmbH, Vācija centrālās darbības 
miorelaksants

M03BX01 18-0002 Pr.

Mucopret apvalkotās tabletes Primulae radicis extractum siccum, 
Thymi herbae extractum siccum

Bionorica SE, Vācija atkrēpošanas līdzeklis R05C 18-0006 Bez receptes

Dekenor 50 mg/2 ml šķīdums 
injekcijām/infūzijām

Dexketoprofenum KRKA, d.d., Novo mesto, 
Slovēnija

nesteroīds pretiekaisuma 
līdzeklis

M01AE17 18-0004 Pr.

Vardenafil Double-E Pharma 5 mg 
tabletes

Vardenafilum Double-E Pharma Ltd., Īrija erektilās disfunkcijas 
ārstēšanas līdzeklis

G04BE09 18-0007 Pr.

Vardenafil Double-E Pharma 10 mg 
tabletes

Vardenafilum Double-E Pharma Ltd., Īrija erektilās disfunkcijas 
ārstēšanas līdzeklis

G04BE09 18-0008 Pr.

Vardenafil Double-E Pharma 20 mg 
tabletes

Vardenafilum Double-E Pharma Ltd., Īrija erektilās disfunkcijas 
ārstēšanas līdzeklis

G04BE09 18-0009 Pr.

Thiopental ELC 500 mg pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai

Thiopentalum natricum et natrii 
carbonas

ELC Group s.r.o., Čehija vispārējās anestēzijas 
līdzeklis

N01AF03 18-0015 Pr.II 
(stacionārā)

Aprepitant Sandoz 125 mg cietās 
kapsulas + Aprepitant Sandoz 80 mg 
cietās kapsulas

Aprepitantum Sandoz d.d., Slovēnija pretvemšanas līdzeklis A04AD12 18-0011 Pr.

Humulin N 100 SV/ml suspensija 
injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

pretdiabēta līdzeklis A10AC01 18-0013 Pr.

Thiopental ELC 1 g pulveris injekciju 
šķīduma pagatavošanai

Thiopentalum natricum et natrii 
carbonas

ELC Group s.r.o., Čehija vispārējās anestēzijas 
līdzeklis

N01AF03 18-0016 Pr.II 
(stacionārā)

Izmaiņas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā
Zāļu reģistrā iekļautās zāles
Zāles ir reģistrētas no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 15. martam. 



18  Cito! – 2018/1 (72) © Zāļu valsts aģentūra

Zāļu reģistrs

Humulin R 100 SV/ml šķīdums 
injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

pretdiabēta līdzeklis A10AB01 18-0012 Pr.

Angusta 25 mikrogrami tabletes Misoprostolum Azanta Danmark A/S, Dānija prostaglandīni G02AD06 18-0010 Pr.II 
(ginekologs, 
dzemdību 
speciālists)

Humulin N KwikPen 100 SV/ml 
suspensija injekcijām pildspalvveida 
pilnšļircē

Insulinum humanum Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

pretdiabēta līdzeklis A10AC01 18-0014 Pr.

Bloctil 100 mg cietās kapsulas Racecadotrilum Rivopharm UK Ltd, 
Lielbritānija

pretcaurejas līdzeklis A07XA04 18-0023 Bez receptes

Euvascor 10 mg/5 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0017 Pr.

Euvascor 10 mg/10 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0020 Pr.

Euvascor 40 mg/10 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0022 Pr.

Euvascor 20 mg/5 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0018 Pr.

Euvascor 20 mg/10 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0021 Pr.

Euvascor 40 mg/5 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0019 Pr.

Lecrolyn sine 40 mg/ml acu pilieni, 
šķīdums

Natrii cromoglicas Santen Oy, Somija pretalerģisks līdzeklis S01GX01 18-0026 Bez receptes

Pemetrexed Genthon 25 mg/
ml koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai

Pemetrexedum Genthon B.V., Nīderlande onkoloģisks līdzeklis L01BA04 18-0027 Pr.

Penthrox 99,9%, 3 ml inhalācijas tvaiki, 
šķidrums

Methoxyfluranum Mundipharma GmbH, 
Austrija

pretsāpju līdzeklis N02BG09 18-0028 Pr.

FludeoMAP 250 MBq/ml šķīdums 
injekcijām

Fludeoxyglucosum (18F) MAP Medical Technologies 
Oy, Somija

radiofarmaceitisks 
diagnostisks līdzeklis

V09IX04 18-0024 Pr.II 
(stacionārā)

Glypvilo 50 mg tabletes Vildagliptinum KRKA, d.d., Novo mesto, 
Slovēnija

pretdiabēta līdzeklis A10BH02 18-0025 Pr.

Parvaxor 40 mg/10 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0034 Pr.

Parvaxor 40 mg/5 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0031 Pr.

Parvaxor 20 mg/10 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0033 Pr.

Parvaxor 20 mg/5 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0030 Pr.

Parvaxor 10 mg/5 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0029 Pr.

Parvaxor 10 mg/10 mg cietās kapsulas Atorvastatinum, Perindoprili 
argininum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis, kombinācijas

C10BX15 18-0032 Pr.

Dospax 40 mg apvalkotās tabletes Drotaverini hydrochloridum PharmaSwiss Ceska 
republika s.r.o., Čehija

spazmolītisks līdzeklis A03AD02 18-0035 Bez receptes

Dospax 80 mg apvalkotās tabletes Drotaverini hydrochloridum PharmaSwiss Ceska 
republika s.r.o., Čehija

spazmolītisks līdzeklis A03AD02 18-0036 Pr.

Etidylan 60 mg apvalkotās tabletes Etoricoxibum G.L. Pharma GmbH, Austrija nesteroīdie 
pretiekaisuma un 
pretreimatisma līdzekļi

M01AH05 18-0037 Pr.

Etidylan 90 mg apvalkotās tabletes Etoricoxibum G.L. Pharma GmbH, Austrija nesteroīdie 
pretiekaisuma un 
pretreimatisma līdzekļi

M01AH05 18-0038 Pr.

Etidylan 120 mg apvalkotās tabletes Etoricoxibum G.L. Pharma GmbH, Austrija nesteroīdie 
pretiekaisuma un 
pretreimatisma līdzekļi

M01AH05 18-0039 Pr.

Mesalazine ESPL 1600 mg modificētās 
darbības tabletes

Mesalazinum ESPL Regulatory Consulting 
Limited, Īrija

gastroenteroloģisks 
līdzeklis

A07EC02 18-0046 Pr.

Camlocor 8 mg/5 mg tabletes Candesartanum cilexetilum, 
Amlodipinum

KRKA, d.d., Novo mesto, 
Slovēnija

angiotenzīna II 
antagonists un kalcija 
kanālu blokators

C09DB07 18-0043 Pr.

Betahistine Sandoz 8 mg tabletes Betahistini dihydrochloridum Sandoz d.d., Slovēnija pretreiboņa līdzeklis N07CA01 18-0040 Pr.
Betahistine Sandoz 16 mg tabletes Betahistini dihydrochloridum Sandoz d.d., Slovēnija pretreiboņa līdzeklis N07CA01 18-0041 Pr.
Betahistine Sandoz 24 mg tabletes Betahistini dihydrochloridum Sandoz d.d., Slovēnija pretreiboņa līdzeklis N07CA01 18-0042 Pr.
Camlocor 16 mg/5 mg tabletes Candesartanum cilexetilum, 

Amlodipinum
KRKA, d.d., Novo mesto, 
Slovēnija

angiotenzīna II 
antagonists un kalcija 
kanālu blokators

C09DB07 18-0044 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Accord 40 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Accord Healthcare Ltd, 
Lielbritānija

angiotenzīna II 
antagonists un kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 18-0048 Pr.
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Detaven 500 mg apvalkotās tabletes Diosminum PharmaSwiss Ceska 
republika s.r.o., Čehija

vazoprotektors, 
venotonisks līdzeklis

C05CA03 18-0045 Bez receptes

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Accord 20 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Accord Healthcare Ltd, 
Lielbritānija

angiotenzīna II 
antagonists un kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 18-0047 Pr.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine 
Accord 40 mg/10 mg apvalkotās 
tabletes

Olmesartanum medoxomilum, 
Amlodipinum

Accord Healthcare Ltd, 
Lielbritānija

angiotenzīna II 
antagonists un kalcija 
kanālu blokators

C09DB02 18-0049 Pr.

Sudafed Duo 1 mg/50 mg/ml deguna 
aerosols, šķīdums

Xylometazolini hydrochloridum, 
Dexpanthenolum

McNeil Products Limited c/o 
Johnson & Johnson Limited, 
Lielbritānija

pretiesnu līdzeklis R01AB06 18-0051 Bez receptes

Sudafed Duo 0,5 mg/50 mg/ml deguna 
aerosols, šķīdums

Xylometazolini hydrochloridum, 
Dexpanthenolum

McNeil Products Limited c/o 
Johnson & Johnson Limited, 
Lielbritānija

pretiesnu līdzeklis R01AB06 18-0050 Bez receptes

Boncel 25000 SV šķīdums iekšķīgai 
lietošanai

Colecalciferolum Orivas UAB, Lietuva vitamīnu preparāts A11CC05 18-0052 Pr.

Gattart 680 mg/80 mg košļājamās 
tabletes

Calcii carbonas, Magnesii 
subcarbonas ponderosus

Alkaloid - INT d.o.o., 
Slovēnija

antacīds līdzeklis A02AD01 18-0053 Bez receptes

Sunitinib Teva 50 mg cietās kapsulas Sunitinibum Teva B.V., Nīderlande proteīnkināzes inhibitori, 
onkoloģisks līdzeklis

L01XE04 18-0055 Pr.

Sunitinib Teva 12,5 mg cietās kapsulas Sunitinibum Teva B.V., Nīderlande proteīnkināzes inhibitori, 
onkoloģisks līdzeklis

L01XE04 18-0054 Pr.

Skudexa 75 mg/25 mg granulas iekšķīgi 
lietojama šķīduma pagatavošanai 
paciņā

Tramadoli hydrochloridum, 
Dexketoprofenum

Menarini International 
Operations Luxembourg 
S.A., Luksemburga

Opioīdi kombinācijā ar 
neopioīdu pretsāpju 
līdzekļiem

N02AJ14 18-0061 Pr.III

Vizidor 20 mg/ml acu pilieni, šķīdums Dorzolamidum PharmaSwiss Ceska 
republika s.r.o., Čehija

pretglaukomas līdzeklis S01EC03 18-0063 Pr.

Aripiprazole Mylan 10 mg tabletes Aripiprazolum Mylan S.A.S, Francija antipsihotisks līdzeklis N05AX12 18-0057 Pr.
Testarzon 20 mg/g transdermālais gels Testosteronum Ferring Controlled 

Therapeutics Ltd., 
Lielbritānija

androgēns līdzeklis G03BA03 18-0062 Pr.

Aripiprazole Mylan 15 mg tabletes Aripiprazolum Mylan S.A.S, Francija antipsihotisks līdzeklis N05AX12 18-0058 Pr.
Dr. Theiss efejas sīrups Hederae helicis folii extractum 

siccum
Dr. Theiss Naturwaren 
GmbH, Vācija

atkrēpošanas līdzeklis R05C 18-0059 Bez receptes

Vizidorix 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, 
šķīdums

Dorzolamidum, Timololum PharmaSwiss Ceska 
republika s.r.o., Čehija

pretglaukomas līdzeklis S01ED51 18-0064 Pr.

Abacavir/Lamivudine Mylan 600 mg/300 
mg apvalkotās tabletes

Abacavirum, Lamivudinum Mylan S.A.S, Francija pretvīrusu līdzeklis J05AR02 18-0056 Pr.

Empesin 40 SV/2ml koncentrāts infūziju 
šķīduma pagatavošanai

Argipressinum Orpha-Devel Handels und 
Vertriebs GmbH, Austrija

vazopresīna analogs H01BA01 18-0060 Pr.

 
Pārreģistrētās zāles turpmāk netiks publicētas “Cito!”. Aicinām pārreģistrētās zāles skatīt Zāļu valsts aģentūras mājaslapas  

www.zva.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi > Humāno zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un izmaiņas > Rīkojumi par zāļu reģistrāciju”. 

No Zāļu reģistra izslēgtās zāles
Izslēgtas no Latvijas Zāļu reģistra laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 15. martam dažādu iemeslu dēļ (beidzies reģistrācijas 
derīguma termiņš, atsauktas no LR Zāļu reģistra pēc reģistrācijas apliecības īpašnieka iniciatīvas u.c.). 
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Reģistrācijas 
numurs

Izplatīšanas 
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Cetirizine PharmaSwiss 10 mg 
apvalkotās tabletes

Cetirizini dihydrochloridum PharmaSwiss Ceska republika 
s.r.o., Čehija

prethistamīna līdzeklis R06AE07 16-0215 Pr.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg 
apvalkotās tabletes

Clarithromycinum Aurobindo Pharma (Malta) 
Limited, Malta

antibiotisks līdzeklis J01FA09 14-0163 Pr.

Dormicum 5 mg/ml šķīdums injekcijām/
infūzijām

Midazolamum Roche Latvija, SIA, Latvija miega un sedatīvie 
līdzekļi

N05CD08 95-0271 Pr.III

HerzASS-ratiopharm 100 mg tabletes Acidum acetylsalicylicum Ratiopharm GmbH, Vācija antitrombotisks līdzeklis B01AC06 99-0923 Bez receptes
Memantine Medison 10 mg apvalkotās 
tabletes

Memantini hydrochloridum Medison Pharma s.r.l., 
Rumānija

pretdemences līdzeklis N06DX01 13-0159 Pr.

Memantine Medison 20 mg apvalkotās 
tabletes

Memantini hydrochloridum Medison Pharma s.r.l., 
Rumānija

pretdemences līdzeklis N06DX01 13-0160 Pr.

Olanzapine Aurobindo 10 mg tabletes Olanzapinum Aurobindo Pharma (Malta) 
Limited, Malta

antipsihotisks līdzeklis N05AH03 15-0200 Pr.

Quamatel 20 mg apvalkotās tabletes Famotidinum Gedeon Richter Plc., Ungārija pretčūlas līdzeklis A02BA03 96-0138 Pr.
Rabakir 100 mg cietās kapsulas Pregabalinum Gedeon Richter Plc., Ungārija pretepilepsijas līdzeklis N03AX16 15-0261 Pr.
Rabakir 200 mg cietās kapsulas Pregabalinum Gedeon Richter Plc., Ungārija pretepilepsijas līdzeklis N03AX16 15-0263 Pr.
Rabakir 50 mg cietās kapsulas Pregabalinum Gedeon Richter Plc., Ungārija pretepilepsijas līdzeklis N03AX16 15-0259 Pr.
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Rhinocort Aqua 64 mikrogrami/devā 
deguna aerosols, suspensija

Budesonidum AstraZeneca AB, Zviedrija pretalerģisks līdzeklis R01AD05 99-0928 Pr.

Rosuvastatin Aurobindo 10 mg 
apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum Aurobindo Pharma (Malta) 
Limited, Malta

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis

C10AA07 16-0183 Pr.

Rosuvastatin Aurobindo 20 mg 
apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum Aurobindo Pharma (Malta) 
Limited, Malta

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis

C10AA07 16-0184 Pr.

Rosuvastatin Aurobindo 40 mg 
apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum Aurobindo Pharma (Malta) 
Limited, Malta

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis

C10AA07 16-0185 Pr.

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg 
apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum Aurobindo Pharma (Malta) 
Limited, Malta

hipolipidēmizējošs 
līdzeklis

C10AA07 16-0182 Pr.

Typherix 25 mikrogrami/0,5 ml šķīdums 
injekcijām pilnšļircē

Vaccinum febris typhoidis 
polysaccharidicum

GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., Beļģija

vēdertīfu vakcīna J07AP03 01-0022 Pr.

Vancomycin Hospira 1000 mg 
pulveris infūziju šķīduma koncentrāta 
pagatavošanai

Vancomycinum Hospira UK Limited, 
Lielbritānija

antibiotisks līdzeklis J01XA01 15-0098 Pr.

Vancomycin Hospira 500 mg pulveris 
infūziju šķīduma koncentrāta 
pagatavošanai

Vancomycinum Hospira UK Limited, 
Lielbritānija

antibiotisks līdzeklis J01XA01 15-0097 Pr.

Balmedil 500 mg/25 mg/200 mg 
granulas iekšķīgi lietojama šķīduma 
pagatavošanai

Paracetamolum, Pheniramini 
maleas, Acidum ascorbicum

PharmaSwiss Ceska republika 
s.r.o., Čehija

pretsaaukstēšanās 
līdzeklis

N02BE51 17-0120 Bez receptes

Broncophen Aer aerosols 
izsmidzināšanai mutes dobumā, 
šķīdums

Salviae folii extractum fluidum, 
Thymi herbae extractum fluidum

Kwizda Pharma GmbH, 
Austrija

augu valsts 
pretiekaisuma līdzeklis

A01AD11 13-0004 Bez receptes

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg 
apvalkotās tabletes

Capecitabinum Fresenius Kabi Oncology Plc., 
Lielbritānija

onkoloģisks līdzeklis L01BC06 12-0283 Pr.

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg 
apvalkotās tabletes

Capecitabinum Fresenius Kabi Oncology Plc., 
Lielbritānija

onkoloģisks līdzeklis L01BC06 12-0284 Pr.

Humulin N 100 SV/ml suspensija 
injekcijām

Insulinum humanum Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

pretdiabēta līdzeklis A10AC01 00-0162 Pr.

Humulin N KwikPen 100 SV/ml 
suspensija injekcijām

Insulinum humanum Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

pretdiabēta līdzeklis A10AC01 02-0227 Pr.

Humulin R 100 SV/ml šķīdums 
injekcijām

Insulinum humanum Eli Lilly Holdings Limited, 
Lielbritānija

pretdiabēta līdzeklis A10AB01 00-0163 Pr.

Lamisil 1% uz ādas izsmidzināmais 
aerosols, šķīdums

Terbinafini hydrochloridum GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) Trading 
Limited, Lielbritānija

pretsēnīšu līdzeklis D01AE15 97-0122 Bez receptes

Memotropil 400 mg kapsulas Piracetamum Pharmaceutical Works 
Polpharma SA, Polija

nootrops līdzeklis N06BX03 96-0292 Pr.

Nitrosorbīds 10 mg tabletes Isosorbidi dinitras AS Ņižfarm pārstāvniecība, 
Latvija

antiangināls līdzeklis C01DA08 03-0507 Bez receptes

Theraflu CL 650 mg/20 mg/10 mg 
pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma 
pagatavošanai

Paracetamolum, Pheniramini 
maleas, Phenylephrini 
hydrochloridum

GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) Trading 
Limited, Lielbritānija

pretsaaukstēšanās 
līdzeklis

N02BE51 05-0147 Bez receptes

Vasaprostan 20 mikrogrami pulveris 
infūziju šķīduma pagatavošanai

Alprostadilum UCB Pharma GmbH, Vācija asinsvadus paplašinošs 
līdzeklis

C01EA01 99-0924 Pr.

Anastrozole Actavis 1 mg apvalkotās 
tabletes

Anastrozolum Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

onkoloģisks līdzeklis L02BG03 07-0288 Pr.

Arimidex 1 mg apvalkotās tabletes Anastrozolum AstraZeneca UK Limited, 
Lielbritānija

onkoloģisks līdzeklis L02BG03 00-0466 Pr.

Bortezomib Sandoz 3,5 mg pulveris 
injekciju šķīduma pagatavošanai

Bortezomibum Sandoz d.d., Slovēnija onkoloģisks līdzeklis L01XX32 15-0338 Pr.

Co-Codamol 60 mg/1000 mg apvalkotās 
tabletes

Codeini phosphas hemihydricus, 
Paracetamolum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

pretsāpju līdzeklis N02AA59 15-0181 Pr.

Labella 1,5 mg tabletes Levonorgestrelum Exeltis Baltics UAB, Lietuva pretapaugļošanās 
līdzeklis

G03AD01 15-0019 Bez receptes

Levonorgestrel Actavis 750 mikrogrami 
tabletes

Levonorgestrelum Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

pretapaugļošanās 
līdzeklis

G03AD01 14-0042 Bez receptes

Linezolid Medana 2 mg/ml šķīdums 
infūzijām

Linezolidum Medana Pharma SA, Polija antibakteriāls līdzeklis J01XX08 15-0301 Pr.

Pamol 500 mg apvalkotās tabletes Paracetamolum Takeda Pharma AS, Igaunija pretdrudža, pretsāpju 
līdzeklis

N02BE01 03-0430 Bez receptes

Perindopril/Indapamide Actavis 10 
mg/2,5 mg apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum hemihydricum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

AKE inhibitors, diurētisks 
līdzeklis

C09BA04 16-0030 Pr.

Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 
mg/0,625 mg apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum hemihydricum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

AKE inhibitors, diurētisks 
līdzeklis

C09BA04 16-0028 Pr.

Perindopril/Indapamide Actavis 5 
mg/1,25 mg apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum hemihydricum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

AKE inhibitors, diurētisks 
līdzeklis

C09BA04 16-0029 Pr.

Raniberl 300 mg apvalkotās tabletes Ranitidinum Berlin-Chemie AG (Menarini 
Group), Vācija

pretčūlas līdzeklis, H2-
receptoru blokators

A02BA02 00-0099 Pr.

Valsartan/hydrochlorothiazide Ingen 
Pharma 160 mg/12,5 mg apvalkotās 
tabletes

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum Ingen Pharma, SIA, Latvija angiotenzīna II 
antagonists un diurētisks 
līdzeklis

C09DA03 16-0179 Pr.
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Valsartan/hydrochlorothiazide Ingen 
Pharma 320 mg/12,5 mg apvalkotās 
tabletes

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum Ingen Pharma, SIA, Latvija angiotenzīna II 
antagonists un diurētisks 
līdzeklis

C09DA03 16-0180 Pr.

Valsartan/hydrochlorothiazide Ingen 
Pharma 320 mg/25 mg apvalkotās 
tabletes

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum Ingen Pharma, SIA, Latvija angiotenzīna II 
antagonists un diurētisks 
līdzeklis

C09DA03 16-0181 Pr.

Aripiprazole Teva 10 mg tabletes Aripiprazolum Teva B.V., Nīderlande antipsihotisks līdzeklis N05AX12 15-0060 Pr.
Aripiprazole Teva 15 mg mutē 
disperģējamās tabletes

Aripiprazolum Teva B.V., Nīderlande antipsihotisks līdzeklis N05AX12 15-0175 Pr.

Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml 
pulveris infūziju šķīduma koncentrāta 
pagatavošanai

Bendamustini hydrochloridum Sandoz d.d., Slovēnija onkoloģisks līdzeklis L01AA09 16-0010 Pr.

Candesartan HCT Actavis 32 mg/12,5 
mg tabletes

Candesartanum cilexetilum, 
Hydrochlorothiazidum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

angiotenzīna II 
antagonists un diurētisks 
līdzeklis

C09DA06 14-0064 Pr.

Candesartan HCT Actavis 32 mg/25 mg 
tabletes

Candesartanum cilexetilum, 
Hydrochlorothiazidum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

angiotenzīna II 
antagonists un diurētisks 
līdzeklis

C09DA06 14-0065 Pr.

Candesartan HCT Actavis 8 mg/12,5 mg 
tabletes

Candesartanum cilexetilum, 
Hydrochlorothiazidum

Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

angiotenzīna II 
antagonists un diurētisks 
līdzeklis

C09DA06 11-0256 Pr.

Cinacalcet Teva 90 mg apvalkotās 
tabletes

Cinacalcetum Teva B.V., Nīderlande antiparatireoīdais 
līdzeklis

H05BX01 16-0025 Pr.

Clarithromycin-Teva 250 mg apvalkotās 
tabletes

Clarithromycinum Teva Pharma B.V., Nīderlande antibiotisks līdzeklis J01FA09 06-0002 Pr.

Dilatrend 25 mg tabletes Carvedilolum Roche Latvija, SIA, Latvija antiadrenerģisks līdzeklis C07AG02 97-0394 Pr.
Ibandronic acid ratiopharm 6 
mg koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai

Acidum ibandronicum Ratiopharm GmbH, Vācija bisfosfonāti M05BA06 13-0184 Pr.

Klatex 500 mg ilgstošās darbības 
tabletes

Clarithromycinum Teva Pharma B.V., Nīderlande antibiotisks līdzeklis J01FA09 12-0144 Pr.

Latanoprost/Timolol Actavis 50 
mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, 
šķīdums

Latanoprostum, Timololum Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

pretglaukomas līdzeklis S01ED51 11-0123 Pr.

Lexotanil 1,5 mg tabletes Bromazepamum Roche Latvija, SIA, Latvija anksiolītisks līdzeklis N05BA08 99-0404 Pr.III
Losartan Actavis 100 mg apvalkotās 
tabletes

Losartanum kalicum Actavis Group hf, Īslande angiotenzīna II receptoru 
antagonists

C09CA01 07-0143 Pr.

Madopar 100 mg/25 mg cietās kapsulas Levodopum, Benserazidum Roche Latvija, SIA, Latvija pretparkinsonisma 
līdzeklis

N04BA02 00-0724 Pr.

Memantine Alvogen 10 mg mutē 
disperģējamās tabletes

Memantini hydrochloridum ALVOGEN IPCO S.a.r.l, 
Luksemburga

pretdemences līdzeklis N06DX01 13-0229 Pr.

Memantine Alvogen 20 mg mutē 
disperģējamās tabletes

Memantini hydrochloridum ALVOGEN IPCO S.a.r.l, 
Luksemburga

pretdemences līdzeklis N06DX01 13-0230 Pr.

Memantine Alvogen 5 + 10 + 15 + 20 mg 
mutē disperģējamās tabletes

Memantini hydrochloridum ALVOGEN IPCO S.a.r.l, 
Luksemburga

pretdemences līdzeklis N06DX01 13-0231 Pr.

Mometasone Actavis 50 mikrogrami/
devā deguna aerosols, suspensija

Mometasoni furoas Actavis Group PTC ehf., 
Īslande

pretiesnu līdzeklis, 
kortikosteroīds

R01AD09 14-0164 Pr.

Perindopril Teva 10 mg apvalkotās 
tabletes

Perindoprili tosilas Teva Pharma B.V., Nīderlande AKE inhibitors C09AA04 13-0075 Pr.

Perindopril Teva 5 mg apvalkotās 
tabletes

Perindoprili tosilas Teva Pharma B.V., Nīderlande AKE inhibitors C09AA04 13-0074 Pr.

Pregnyl 5000 SV/ml pulveris un 
šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai

Gonadotrophinum chorionicum Merck Sharp & Dohme B.V., 
Nīderlande

hormonāls līdzeklis G03GA01 97-0396 Pr.

Quinapril/HCT Teva 10 mg/12,5 mg 
apvalkotās tabletes

Quinaprilum, Hydrochlorothiazidum Teva Pharma B.V., Nīderlande AKE inhibitors, diurētisks 
līdzeklis

C09BA06 09-0531 Pr.

Vidotin 4 mg tabletes Tert-butylamini perindoprilum Gedeon Richter Plc., Ungārija AKE inhibitors C09AA04 08-0320 Pr.
Brinzolamide Teva 10 mg/ml acu pilieni, 
suspensija

Brinzolamidum Teva Pharma B.V., Nīderlande pretglaukomas līdzeklis S01EC04 15-0096 Pr.

Citalopram-Teva 10 mg apvalkotās 
tabletes

Citalopramum Teva Pharma B.V., Nīderlande antidepresants N06AB04 06-0095 Pr.

Ednyt 5 mg tabletes Enalaprili maleas Gedeon Richter Plc., Ungārija AKE inhibitors C09AA02 96-0143 Pr.
Escitasan 10 mg apvalkotās tabletes Escitalopramum Stada Arzneimittel AG, Vācija antidepresants N06AB10 09-0426 Pr.
Escitasan 20 mg apvalkotās tabletes Escitalopramum Stada Arzneimittel AG, Vācija antidepresants N06AB10 09-0427 Pr.
Tachyben 100 mg koncentrāts infūziju 
šķīduma pagatavošanai

Urapidilum EVER Neuro Pharma GmbH, 
Austrija

alfa-adrenoreceptoru 
antagonists

C02CA06 15-0304 Pr.

Tachyben 25 mg šķīdums injekcijām Urapidilum EVER Neuro Pharma GmbH, 
Austrija

alfa-adrenoreceptoru 
antagonists

C02CA06 15-0302 Pr.

Tachyben 50 mg šķīdums injekcijām Urapidilum EVER Neuro Pharma GmbH, 
Austrija

alfa-adrenoreceptoru 
antagonists

C02CA06 15-0303 Pr.

Venoruton Emulgel 600 SV/g uz ādas 
lietojama emulsija

Heparinum natricum GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) Trading 
Limited, Lielbritānija

antivarikozs līdzeklis C05BA03 98-0423 Bez receptes
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Drošuma izmaiņas zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās
No 2017. gada 29. novembra līdz 2018. gada 1. martam. 

Reģ. 
numurs

Zāļu nosaukums, zāļu forma, 
stiprums/ koncentrācija

Aktīvās vielas 
nosaukums

Reģistrācijas apliecības 
īpašnieks, valsts Izmaiņu būtība

00-1222 Budenofalk 3 mg zarnās šķīstošās 
cietās kapsulas

Budesonidum Dr. Falk Pharma GmbH, 
Vācija

Atjaunota drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.1. apakšpunktā svītrota informācija 
par ārstēšanas ar Budenofalk 3 mg cieto kapsulu lietderības trūkumu 
pacientiem, kuriem Krona slimība skar augšējo kuņģa- zarnu trakta daļu, 
kā arī ekstraintestinālu simptomu gadījumā, iekļaujot šo informāciju 4.4. 
apakšpunktā, iekļauts brīdinājums par iespējamiem redzes traucējumiem, 
budenozīda sistēmiskās pieejamības palielināšanos pacientiem ar smagiem 
aknu darbības traucējumiem, 4.5. apakšpunktā papildināta mijiedarbība 
ar CYP3A4 inhibitoriem, norādīta ietekme uz adrenokortikotropā 
hormona stimulācijas testu, 4.6. apakšpunktā iekļauti dati par inhalējamā 
budenozīda lietošanu grūtniecības laikā un iespējami augstāku budenozīda 
koncentrāciju plazmā, lietojot to iekšķīgi; par budenozīda izdalīšanos mātes 
pienā. 4.8. apakšpunktā nevēlamās blakusparādības sakārtotas atbilstoši 
sastopamības biežumam tabulas veidā, 4.9. apakšpunktā precizēta 
informācija par pārdozēšanu. 

99-1013 Potassium Chloride Braun 7,45% 
koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai

Kalii chloridum B.Braun Melsungen AG, 
Vācija

Atjaunota drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā precizēta informācija par 
zāļu lietošanu pediatriskajā populācijā un pievienota informācija par 
pacientiem ar cukura diabētu, kam nepieciešams kompensēt ketoacidozi; 
4.4. apakšpunktā pievienots brīdinājums par izteiktu hipokaliēmiju, pēkšņi 
pārtraucot kālija lietošanu, pievienota informācija par barošanas atsākšanas 
sindromu un pievienoti brīdinājumi pacientiem ar slimībām, kas saistītas ar 
kālija aizturi organismā, šoku, plašiem audu bojājumiem, periodisku paralīzi; 
4.5. apakšpunktā pievienota informācija par mijiedarbību ar takrolimu, 
ciklosporīnu, heparīnu; 4.6. apakšpunktā papildināta informācija par zāļu 
lietošanu sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Pievienota terapeitiskā 
indikācija - kālija aizstājterapija parenterālās barošanas ietvaros. Atbilstoši 
papildināts 4.2. apakšpunkts. 

99-0384 Coaxil 12,5 mg apvalkotās tabletes Tianeptinum natricum Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauta informācija par devas piemērošanu īpašās 
pacientu grupās, balstoties uz farmakokinētikas datiem. Papildinātas 
farmakodinamiskās īpašības ar darbības mehānismu un datiem no 
klīniskajiem pētījumiem. Pievienota informācija par farmakokinētiku īpašās 
pacientu grupās un preklīniskie dati par drošumu.

04-0269
04-0270
04-0271
04-0266
04-0267
04-0268

01-0452
01-0453
01-0451

00-0933
00-0934
00-0935

Flosal Diskus 50/100; 50/250; 
50/500 mikrogrami pulveris 
inhalācijām
Flosal 25/50; 25/125; 25/250 
mikrogrami/devā aerosols 
inhalācijām, zem spiediena, 
suspensija
Seretide 25/125; 25/250; 25/50 
mikrogrami/devā aerosols 
inhalācijām, zem spiediena, 
suspensija
Seretide Diskus 50/100; 50/250; 
50/500 mikrogrami devā pulveris 
inhalācijām

Salmeterolum, Fluticasoni 
propionas

GlaxoSmithKline Latvia, 
SIA, Latvija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar divu pediatrisku pētījumu 
datiem. Svītrots brīdinājums par paaugstinātu blakusparādību risku, lietojot 
salmeterolu afroamerikāņu un citiem afrikānu izcelsmes HOPS pacientiem. 
5.1. apakšpunkts papildināts ar pediatrisko pētījumu AUSTRI un VESTRI 
datiem.  

15-0002 Biphozyl šķīdums hemodialīzei/
hemofiltrācijai

Magnesii chloridum 
hexahydricum, Natrii 
chloridum, Natrii 
hydrogenocarbonas, 
Kalii chloridum, Dinatrii 
phosphas dihydricus

Gambro Lundia AB, 
Zviedrija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā iekļauti brīdinājumi par 
lietošanu pacientiem ar hiperkaliēmiju un glikozes vielmaiņas traucējumiem. 
Zāļu apraksta 4.5. apakšpunktā papildināta informācija par citrāta lietošanu. 
Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā papildināta informācija par devām un 
lietošanu pieaugušajiem un pediatriskā populācijā. 

14-0031
14-0030

Epipen 300 mcg; 150 mcg šķīdums 
injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Epinephrinum Meda Pharma, SIA, Latvija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauts norādījums nodrošināt pacienta kājas nekustīgumu, 
lai mazinātu lokālu bojājumu rašanos injekcijas laikā. Precizēta informācija 
par ievadīšanu - neatraut autoinjektoru no injekcijas vietas 5 sekundes, 
maigi masēt injekcijas vietu 10 sekundes. Papildinātas blakusparādības - 
infekcija injekcijas vietā.

98-0623

98-0624

Actifed 60 mg/2,5 mg tabletes
Actifed 30 mg/1,25 mg/5 ml sīrups

Triprolidini hydrochloridum, 
Pseudoephedrini 
hydrochloridum

McNeil Products Limited, 
Lielbritānija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.4. apakšpunktā norādīts, ka pseidoefedrīnu 
nedrīkst lietot pacienti ar samazinātu nieru darbību. 
4.6. apakšpunktā iekļauta informācija par pseidoefedrīna lietošanu krūts 
barošanas laikā. 4.8.apakšpunktā  pievienotas blakusparādības: vizuālas 
halucinācijas, akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze, angioedēma.

99-1021 Stilnox 10 mg apvalkotās tabletes Zolpidemi tartras Sanofi-aventis Latvia, SIA, 
Latvija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar zinātniskās literatūras un 
uzņēmuma drošuma pamatdatiem. Iekļauts brīdinājums par vienlaicīgu 
lietošanu ar opioīdu grupas zālēm, attiecīgi papildināts zāļu apraksta 4.5. 
apakšpunkts “Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi”. 
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96-0660
02-0251

Diflucan 2 mg/ml šķīdums infūzijām
Diflucan 150 mg cietās kapsulas

Fluconazolum Pfizer Limited, Lielbritānija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.6. un 5.2. apakšpunktā atjaunota informācija 
par farmakokinētiku krūts barošanas periodā. 
Zāļu aprakstā 4.4. un 4.5. apakšpunktā atjaunota informācija attiecībā uz 
citohroma P450 izoenzīmu CYP 2C9, CYP 3A4 un CYP 2C19 inhibīciju. 
Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā termins “regulāra dialīze» mainīts uz 
«hemodialīze». Zāļu aprakstā 4.8. apakšpunktā pievienota blakusparādība - 
zāļu reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS).

97-0396 Pregnyl 5000 SV/ml pulveris 
un šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai

Gonadotrophinum 
chorionicum

Merck Sharp & Dohme B.V., 
Nīderlande

Harmonizēta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem un oriģinālām zālēm. Papildināts un pārstrādāts brīdinājums 
par olnīcu hiperstimulācijas sindromu (OHSS), olnīcu torsiju, vispārējiem 
brīdinājumiem. 

99-0006 Olynth 1 mg/ml deguna pilieni, 
šķīdums

Xylometazolini 
hydrochloridum

McNeil Products Limited, 
Lielbritānija

Zāļu aprakstā apakšpunkts 4.4 un 5.3 papildināts ar informāciju saskaņā ar 
Farmakovigilances darba grupas ieteikumiem (2004, maijs), apakšpunkts 
4.8 papildināts ar nevēlamo blakusparādību – deguna asiņošana; 
apakšpunktā 5.1 precizēta farmakoterapeitiskā grupa. 

04-0410 Avodart 0,5 mg mīkstās kapsulas Dutasteridum Glaxo Group Ltd., 
Lielbritānija

Papildināts zāļu apraksta 5.1. apakšpunkts, iekļaujot jaunus pētījuma 
datus par dutasterīda-tamsulosīna fiksētu devu kombinācijas ietekmi uz 
seksuālo funkciju. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka blakusparādība ejakulācijas 
traucējumi ietver sevī samazinātu spermas tilpumu. 

13-0264 Misodel 200 mikrogrami vaginālās 
ievadīšanas sistēma

Misoprostolum Ferring GmbH, Vācija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Atjaunota informācija par pareizu zāļu lietošanu. Atjaunota 
informācija par blakusparādībām.

10-0254 Combodart 0,5 mg/0,4 mg cietās 
kapsulas

Dutasteridum, Tamsulosini 
hydrochloridum

GlaxoSmithKline Latvia, 
SIA, Latvija

Papildināts zāļu apraksta 5.1. apakšpunkts, iekļaujot jaunus pētījuma 
datus par dutasterīda-tamsulosīna fiksētu devu kombinācijas ietekmi uz 
seksuālo funkciju. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka blakusparādība ejakulācijas 
traucējumi ietver sevī samazinātu spermas tilpumu. 

09-0089 Lozap H 50 mg/12,5 mg apvalkotās 
tabletes

Losartanum kalicum, 
Hydrochlorothiazidum

Zentiva, k.s., Čehija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.4. apakšpunkts papildināts ar brīdinājumu 
par sekundāru akūtu slēgta leņķa glaukomu un/vai akūtu miopiju, attiecīgi 
papildinātas blakusparādības 4.8. apakšpunktā. 

13-0058 Actikerall 5 mg/100 mg/g uz ādas 
lietojams šķīdums

Fluorouracilum, Acidum 
salicylicum

Almirall Hermal GmbH, 
Vācija

Papildināta drošuma informācija ar III fāzes klīniskā pētījuma rezultātiem par 
aktīniskās keratozes bojājumu laukuma ārstēšanu.

15-0284
15-0283
15-0286
15-0285

Rosuvastatin Accord 20 mg; 10 mg; 
5 mg; 40 mg apvalkotās tabletes

Rosuvastatinum Accord Healthcare Ltd, 
Lielbritānija

Zāļu aprakstā atjaunota drošuma informācija saskaņā ar atsauces 
zālēm Crestor; precizēts palīgvielas veids (krospovidons A tipa; magnija 
oksīds, vieglais); lietošanas instrukcijā pievienota blakusparādība 
(trombocitopēnija).

03-0017
01-0278
01-0277
01-0276
03-0016

Neurontin 800 mg; 600 mg 
apvalkotās tabletes
Neurontin 400 mg; 300 mg; 100 mg 
cietās kapsulas

Gabapentinum Pfizer Limited, Lielbritānija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.6. apakšpunktā iekļauts brīdinājums, ka 
gabapentīns šķērso placentāro barjeru. Papildināti preklīniskie dati par 
drošumu. 

13-0247 Tertensam 1,5 mg/10 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Indapamidum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu.

14-0052
14-0053
14-0054
14-0055

Arplexam 5 mg/1,25 mg/5 mg; 
5 mg/1,25 mg/10 mg; 10 mg/2,5 
mg/5 mg; 10 mg/2,5 mg/10 mg 
apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu.

10-0487 Perindopril arginine/Indapamide 
Servier 10 mg/2,5 mg apvalkotās 
tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu. 

09-0050 Noliterax 10 mg/2,5 mg apvalkotās 
tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu.

05-0157 Tertensif SR 1,5 mg ilgstošās 
darbības apvalkotās tabletes

Indapamidum Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu.

07-0015

07-0016

Noliprel Arginine 2,5 mg/0,625 mg 
apvalkotās tabletes
Noliprel Forte Arginine 5 mg/1,25 mg 
apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu. 

07-0018 Prestarium Combi Arginine 5 
mg/1,25 mg apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu.

13-0246 Tertensam 1,5 mg/5 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Indapamidum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu.

14-0060
14-0059
14-0058
14-0057

Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg; 
10 mg/2,5 mg/5 mg; 5 mg/1,25 
mg/10 mg; 5 mg/1,25 mg/5 mg 
apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu aprakstā 4.5. apakšpunktā iekļauta informācija par 
indapamīda mijiedarbību ar allopurinolu. 

10-0657 Gammanorm 165 mg/ml šķīdums 
injekcijām

Immunoglobulinum 
humanum normale

Octapharma (IP) Limited, 
Lielbritānija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Papildinātas blakusparādības saskaņā ar pēcreģistrācijas un 
klīnisko pētījumu (GAN-03, GAN-06) datiem.
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09-0096
09-0098
09-0099
09-0100
09-0101
09-0097

Lunaldin 100 mcg; 300 mcg; 400 
mcg; 600 mcg; 800 mcg; 200 mcg 
tabletes lietošanai zem mēles

Fentanylum Gedeon Richter Plc., 
Ungārija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem un lai harmonizētu ar citām ES reģistrētām fentanilu 
saturošām zālēm. Papildināts zāļu apraksta apakšpunkts par mijiedarbību ar 
citām zālēm, iekļaujot informāciju par mijiedarbību ar CYP3A4 induktoriem. 

06-0021
06-0020

CADUET 10 mg/10 mg; 5 mg/10 mg 
apvalkotās tabletes

Amlodipinum, 
Atorvastatinum

Pfizer Europe MA EEIG, 
Lielbritānija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā iekļauta informācija par 
mijiedarbību ar mTOR inhibitoriem.

97-0600
97-0601

Norvasc 5 mg; 10 mg tabletes Amlodipinum Pfizer Limited, Lielbritānija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā iekļauta informācija par 
mijiedarbību ar mTOR inhibitoriem.

17-0103 Epiduo 1 mg/25 mg/g gels Adapalenum, Benzoylis 
peroxidum

Galderma International, 
Francija

Zāļu apraksta 4.1. apakšpunktā precizēta lietošana pieaugušajiem, 
pusaudžiem un bērniem no 9 gadu vecuma.

96-0325
10-0255

Euthyrox 100 mµg; 25 mµg tabletes Levothyroxinum natricum Merck KGaA, Vācija Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.6. apakšpunktā pievienots 
brīdinājums, ka grūtniecēm, kuras lieto levotiroksīnu, katrā grūtniecības 
trimestrī jānosaka TSH koncentrācija, lai pārliecinātos, vai TSH rādītāji 
mātes serumā iekļaujas attiecīgajam grūtniecības trimestrim noteiktajā 
references diapazonā. Ja TSH koncentrācija serumā ir palielināta, 
tā jākoriģē, palielinot levotiroksīna devu. Iekļauts brīdinājums, ka 
vairogdziedzera hormonus nedrīkst lietot ķermeņa masas samazināšanai 
un ka lietojot levotiroksīnu ķermeņa masas samazināšanai (nereģistrēta 
indikācija) kopā ar citiem līdzekļiem, īpaši kopā ar simpatomimētiskiem 
līdzekļiem, var vēl vairāk palielināt smagu, dzīvībai bīstamu nevēlamu 
blakusparādību risku. 
Zāļu apraksta 4.5. apakšpunktā iekļauta mijiedarbība ar kalcija sāļiem. 

97-0643

10-0011

Zomacton 4 mg pulveris un 
šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai
Zomacton 10 mg/ml pulveris 
un šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai pilnšļircē

Somatropinum Ferring GmbH, Vācija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauts brīdinājums par atkārtotiem audzējiem un iespējamu 
pankreatīta attīstību, īpaši bērniem. 

04-0433

99-0459

Lomac 40 mg pulveris un šķīdinātājs 
injekciju šķīduma pagatavošanai
Lomac 20 mg kapsulas

Omeprazolum Cipla (UK) Ltd., Lielbritānija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Papildinātas blakusparādības, norādot informāciju par 
hipomagnēmijas saistību ar hipokalēmiju, iekļauta informācija par 
enterohromafīnam līdzīgo šūnu skaita palielināšanos ilgstošas ārstēšanas 
laikā. 

04-0336 Ciplox 2 mg/ml šķīdums infūzijām Ciprofloxacinum Cipla (UK) Ltd., Lielbritānija Harmonizēta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauts brīdinājums par hipoglikēmijas risku diabēta un 
gados vecākiem pacientiem, pievienota mijiedarbība ar ciklosporīnu, 
lidokaīnu un sildenafilu, dažām blakusparādībām mainīts novērošanas 
biežums, izveidots paplašināts uzskaitījums pa pacientu apakšgrupām. 

99-0502 Mirena 20 mikrogramu/24 stundās 
intrauterīna sistēma

Levonorgestrelum Bayer AG, Vācija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Pievienota informācija, ka zāļu Mirena karkass satur bārija 
sulfātu, kas padara to redzamu rentgenoloģiskajā izmeklēšanā. Pievienota 
informācija par hormona atbrīvošanās ātruma samazinājumu pēc gada un 
pēc 5 gadiem. Papildināts brīdinājums par dzemdes vai dzemdes kakla 
perforāciju; papildināta mijiedarbība un farmakokinētiskās īpašības. 

97-0165
97-0166

Xanax 1 mg; 0,5 mg tabletes Alprazolamum Pfizer Europe MA EEIG, 
Lielbritānija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauts brīdinājums par vienlaicīgu lietošanu ar opioīdiem, 
kuras rezultātā var rasties elpošanas nomākums, koma un nāve. Attiecīgi 
papildināta informācija par mijiedarbību ar opioīdiem.

97-0311 Zoloft 50 mg apvalkotās tabletes Sertralinum Pfizer Limited, Lielbritānija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem, 4.4. un 4.5. apakšpunktos pie citiem serotonīnerģiskiem 
līdzekļiem pievieno amfetamīnu.
Tiek pārstrādāts 4.8. apakšpunkts “Nevēlamās blakusparādības” ņemot 
vērā 30 klīniskajos pētījumos novēroto blakusparādību apstrādes un 
analīzes datus atbilstoši ES apstiprinātajām indikācijām, tadējādi mainās 
novērošanas biežums;
pievienota rabdomiolīze.

00-1227 Kliane 1 mg/2 mg apvalkotās 
tabletes

Norethisteroni acetas, 
Estradiolum hemihydricum

Bayer AG, Vācija Zāļu apraksta 5.2. apakšpunktā papildinātas farmakokinētiskās īpašības 
aktīvai vielai noretisterona acetāts.

16-0141 VaxigripTetra suspensija injekcijām 
pilnšļircē

Vaccinum influenzae 
inactivatum ex virorum 
fragmentis praeparatum

Sanofi Pasteur, Francija Paplašināta terapeitiskā indikācija lietošanai bērniem no 6 - 35 mēnešu 
vecumam, pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem. 

17-0019
17-0020

Raploc 300 mg; 600 mg pulveris 
infūziju šķīduma pagatavošanai

Landiololi hydrochloridum Amomed Pharma GmbH, 
Austrija

Pamatojoties uz zinātniskājām publikācijām par veiktajiem klīniskajiem 
pētījumiem ar landiololu, papildināta drošuma informācija par 
nepieciešamību lietot samazinātu sākuma devu pacientiem ar sirds 
funkcijas traucējumiem. 

05-0199
07-0345
05-0198

Eligard 22,5 mg; 
45 mg; 7,5 mg pulveris un 
šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai

Leuprorelini acetas Astellas Pharma AS, Dānija Atjaunota drošuma informācija saskaņā ar klīnisko pārskatu. Zāļu apraksta 
6.6. apakšpunktā doti precīzāki norādījumi attiecībā uz injekcijas adatas 
drošu lietošanu.
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08-0204

07-0279

Chlophazolin 150 mikrogrami 
tabletes
Chlophazolin 150 mikrogrami/ml 
šķīdums injekcijām

Clonidini hydrochloridum BRIZ, SIA, Latvija Harmonizēta drošuma informācija pamatojoties uz pēc-reģistrācijas 
novērojumiem, jaunākajiem literatūras datiem un eksperta ziņojumu zālēm 
ar aktīvo vielu klonidīna hidrohlorīds. Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā 
papildināta informācija par zāļu lietošanu pacientiem ar nieru darbības 
traucējumiem un gados vecākiem pacientiem; 4.5. apakšpunktā pievienota 
informācija par mijiedarbību ar mirtazapīnu, pretreimatisma un nesteroīdiem 
pretiekaisuma līdzekļiem. 

05-0275 Etoposide Ebewe 20 mg/ml 
koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai

Etoposidum Ebewe Pharma Ges.m.b.H 
Nfg.KG, Austrija

Atjaunota drošuma informācija. No zāļu apraksta 4.3. apakšpunkta 
svītrotas kontrindikācijas- smagi nieru un aknu darbības traucējumi; 4.4. 
apakšpunktā pievienoti brīdinājumi pacientiem ar smagiem nieru un aknu 
darbības traucējumiem, kā arī brīdinājums par audzēja sabrukšanas 
sindromu un informācija par iespējamu reakciju injekcijas vietā; 4.5. 
apakšpunktā pievienota informācija par etopozīda ietekmi uz pretepilepsijas 
zāļu iedarbību; 4.8. apkšpunktā pievienotas blakusparādības- infekcija, 
angioedēma, bronhospazmas, audzēja sabrukšanas sindroms, asiņošana, 
drudzis. 

00-1001 Sevorane inhalācijas tvaiki, šķidrums Sevofluranum AbbVie Ltd., Lielbritānija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.6. apakšpunktā pievienota informācija 
par pētījumiem ar dzīvniekiem par dažu anestēzijas līdzekļu ietekmi uz 
smadzeņu attīstību dzīves sākumā; 5.3. apakšpunktā pievienoti pētījumu 
dati ar grūsniem un juvenīliem dzīvniekiem. 

99-1059 Mydriacyl 5 mg/ml acu pilieni, 
šķīdums

Tropicamidum S.A. Alcon-Couvreur N.V., 
Beļģija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā norādīts lietošanas veids 
“Tikai lokālai oftalmaloģiskai lietošanai” un 4.4. apakšpunktā iekļauts 
brīdinājums “Tikai lokālai oftalmoloģiskai lietošanai. Neinjicēt intravenozi.”.

98-0157 Stugeron 25 mg tabletes Cinnarizinum Gedeon Richter Plc., 
Ungārija

Atjaunota drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā precizētas devas attiecībā uz 
pieaugušajiem un bērniem un svītrots ieteikums pakāpeniski palielināt devu, 
ārstējot vertigo; 4.4. apakšpunktā pievienots brīdinājums par iespējamu 
miegainību, lietojot zāles vienlaicīgi ar tricikliskiem antidepresantiem; 4.8. 
apakšpunkts papildināts ar blakusparādībām, kas novērotas pēcreģistrācijas 
periodā; no 4.9. apakšpunkta svītrots ieteikums veikt kuņģa skalošanu pēc 
pārdozēšanas; 5.3. apakšpunktā pievienoti neklīnisko pētījumu dati.

14-0179
14-0177
14-0176
14-0178

Alotendin 5 mg/5 mg; 10 mg/5 mg; 
10 mg/10 mg; 5 mg/10 mg tabletes

Bisoprololi fumaras, 
Amlodipinum

Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem.  Zāļu apraksta 4.6. apakšpunktā pievienota informācija 
par amlodipīna klātbūtni zīdaiņu organismā, kuru mātes  terapijā saņēma 
amlodipīnu saturošas zāles.

11-0413 Atacand Plus 16 mg/12,5 mg 
tabletes

Candesartanum 
cilexetilum, 
Hydrochlorothiazidum

AstraZeneca AB, Zviedrija Iesniegti pēcreģistrācijas periodā apkopotie literatūras dati, grūtniecības 
novērojuma pētījuma dati, apkopotie globālās drošuma datu bāzes dati par 
antihipertensīvo līdzekļu, īpaši AKE inhibitoru un angiotensīna receptoru 
blokatoru, tai skaitā kandesartāna, lietošanas drošumu grūtniecības laikā. 
Atacand Plus riska-ieguvuma līdzsvars paliek nemainīgs. RAĪ jāturpina 
monitorēt AKE inhibitoru un angiotensīna receptoru lietošana grūtniecības 
laikā rutīnas farmakovigilances ietvaros.

10-0283 Budenofalk 2 mg/devā rektālās 
putas

Budesonidum Dr. Falk Pharma GmbH, 
Vācija

Atjaunota drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā nevēlamās 
blakusparādības sakārtotas atbilstoši sastopamības biežumam tabulas 
veidā, svītrotas blakusparādības “anēmija” un “hemoroīdi”. Zāļu apraksta 
4.3. apakšpunktā svītrota kontrindikācija- lokālas zarnu infekcijas, precizēta 
kontrindikācija (bija- aknu ciroze ar portālās hipertensijas simptomiem, 
būs- aknu ciroze), 4.4. apakšpunktā iekļauta informācija par iespējamu 
sistēmisku glikokortikosteroīdu iedarbību, paaugstinātu infekciju risku, 
iekļauts brīdinājums par iespējamiem redzes traucējumiem, sistēmiskās 
pieejamības palielināšanos pacientiem ar smagiem aknu darbības 
traucējumiem, 4.5. apakšpunktā papildināta mijiedarbība ar CYP3A4 
inhibitoriem, norādīta ietekme uz adrenokortikotropā hormona stimulācijas 
testu, 4.6. apakšpunktā iekļauti dati par inhalējamā budenozīda lietošanu 
grūtniecības laikā un iespējami augstāku budenozīda koncentrāciju plazmā, 
lietojot to rektāli; par budenozīda izdalīšanos mātes pienā, 4.9. apakšpunktā 
precizēta informācija par pārdozēšanu. 

01-0213 Clarinase 10 mg/240 mg ilgstošās 
darbības tabletes

Loratadinum, 
Pseudoephedrini sulfas

UAB Bayer, Lietuva Papildināta, harmonizēta un atjaunota drošuma informācija saskaņā ar 
uzņēmuma drošuma pamatdatiem. Zāļu apraksta 4.4 un 4.8 apakšpunkts 
papildināts ar pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ziņoto blakusparādību 
– akūta ģeneralizēta eksantematoza pustuloze, kas var rasties lietojot 
pseidoefedrīnu saturošus līdzekļus. 

07-0239
07-0238

Boostrix Polio suspensija injekcijai
Boostrix Polio suspensija injekcijai 
pilnšļircēs

Vaccinum diphtheriae, 
tetani, pertussis sine 
cellulis ex elementis 
praeparatum et 
poliomyelitidis inactivatum 
adsorbatum

GlaxoSmithKline Latvia, 
SIA, Latvija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauta informācija no pētījuma (dTpa-IPV-012) rezultātiem 
par antivielu persistenci 10 gadus pēc pirmās vakcinācijas pusaudžu vai 
pieaugušo vecumā, un revakcinācijas devas, kas ievadīta 10 gadus pēc 
pirmās vakcinācijas, imunogenitāti un panesamību. 

99-0702 Xatral SR 10 mg ilgstošās darbības 
tabletes

Alfuzosini hydrochloridum Sanofi-aventis Latvia, SIA, 
Latvija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Pievienota kontrindikācija - vienlaicīga lietošana ar spēcīgiem 
CYP3A4 inhibitoriem, precizēta informācija par kombinācijām, kuru 
vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta (ketakonazols, itrakonazols, ritonavīrs, 
klaritromicīns) un mainīts blakusparādības ‘vemšana’ biežums no ‘nav 
zināmi’ uz ‘bieži’ un blakusparādības ‘priapisms’ biežums no ‘nav zināmi’ uz 
‘ļoti reti’. 

99-0770 Tamoxifen-Teva 20 mg apvalkotās 
tabletes

Tamoxifeni citras Teva Pharma B.V., 
Nīderlande

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Grupā “Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā” 
iekļauta blakusparādība - nogurums (ļoti bieži)
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02-0416 Simvacor 20 mg apvalkotās tabletes Simvastatinum Hexal AG, Vācija Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Iekļauta informācija par simvastatīna maksimālo devu, lietojot 
vienlaicīgi ar lomitapīdu un elbasvīru vai grazoprevīru saturošām zālēm. 
Precizēta informācija par lietošanu nieru darbības traucējumu gadījumā 
un pediatriskā populācijā. Pievienots apakšpunkts par lietošanas veidu. 
Pievienota informācija par mijiedarbību ar niacīnu, elbasvīru, gazoptrevīru 
un krūts vēža rezistences proteīna inhibitoriem. 

00-0906 Arilin rapid 1000 mg pesāriji Metronidazolum Dr. August Wolff GmbH & 
Co. KG Arzneimittel, Vācija

Papildināta drošuma informācija. Iekļauts brīdinājums par pesāriju, kuru 
sastāvā ir glicerīna trialkanoāts, iedarbīguma samazinājuma risku, lietojot 
vienlaikus ar lateksa izstrādājumiem. 

02-0230 Lokren 20 mg apvalkotās tabletes Betaxololi hydrochloridum Sanofi-aventis Latvia, SIA, 
Latvija

Papildināta drošuma informācija. Iekļauta mijiedarbība ar diltiazemu un 
norāde par paaugstinātu depresijas risku, lietojot to vienlaicīgi ar bēta 
blokatoriem. 

06-0168 Geloplasma šķīdums infūzijām Gelatina, Natrii chloridum, 
Magnesii chloridum 
hexahydricum, Kalii 
chloridum, Natrii lactatis 
solution

Fresenius Kabi France, 
Francija

Zāļu apraksta 4.3. apakšpunktā pievienota informācija par zāļu kontrindicētu 
lietošanu pacientiem ar paaugstinātu jutību pret galaktozi alfa-Gal vai 
alerģiju pret zīdītājdzīvnieku gaļu; 4.4. un 4.8. apakšpunktā pievienota 
informācija par paaugstinātu anafilaktiskas reakcijas risku pacientiem ar 
alerģiju pret zīdītājdzīvnieku gaļu un tās subproduktiem. 

12-0060 APO-go PEN 10 mg/ml šķīdums 
injekcijām

Apomorphini 
hydrochloridum

Britannia Pharmaceuticals 
Limited, Lielbritānija

Papildināta drošuma informācija. Papildinātas blakusparādības, iekļaujot 
blakusparādību “galvassāpes” ar biežumu “nav zināmi”. 

95-0281 BCG Vaccine AJVaccines pulveris 
un šķīdinātājs injekciju suspensijas 
pagatavošanai

Vaccinum bacilli Calmette-
Guérin (BCG)

AJ Vaccines A/S, Dānija Papildināta drošuma informācija. Mainīts blakusparādības - strutains 
limfadenīts - sastopamības biežums no “reti” uz “retāk”.  

08-0112
08-0113
08-0114

Presteram 5 mg/10mg; 10 mg/5mg; 
10 mg/10 mg tabletes

Perindoprili argininum, 
Amlodipini besilas

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

08-0115
08-0116
08-0117
08-0118

Perindopril arginine/Amlodipine 
Servier 5 mg/5 mg; 5 mg/10 mg; 10 
mg/5 mg; 
10 mg/10 mg tabletes

Perindoprili argininum, 
Amlodipini besilas

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem

09-0050 Noliterax 10 mg/2,5 mg apvalkotās 
tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

10-0487 Perindopril arginine/Indapamide 
Servier 10 mg/2,5 mg apvalkotās 
tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

08-0111 Presteram 5 mg/5 mg tabletes Perindoprili argininum, 
Amlodipini besilas

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

07-0018 Prestarium Combi Arginine 5 
mg/1,25 mg apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

07-0016

07-0015

Noliprel Forte Arginine 5 mg/1,25 mg 
apvalkotās tabletes
Noliprel Arginine 2,5 mg/0,625 mg 
apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

05-0264
05-0263
05-0262
10-0269

Prestarium 10 mg; 
5 mg; 2,5 mg apvalkotās tablets; 5 
mg mutē disperģējamās tabletes

Perindoprili argininum Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

15-0321
15-0322
15-0320

Asembix 10 mg/5 mg; 5 mg/10 mg;
10 mg/10 mg apvalkotās tabletes

Bisoprololi fumaras, 
Perindoprili argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.
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10-0270 Prestarium 10 mg mutē 
disperģējamās tabletes

Perindoprili argininum Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

14-0052
14-0053
14-0054
14-0055

Arplexam 5 mg/1,25 mg/5 mg; 
5 mg/1,25 mg/10 mg; 10 mg/2,5 
mg/5 mg; 10mg/2,5 mg/10 mg 
apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

14-0057
14-0058
14-0059
14-0060

Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg;
5 mg/1,25 mg/10 mg; 10 mg/2,5 
mg/5 mg; 10mg/2,5 mg/10 mg 
apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum, 
Indapamidum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

15-0210
15-0211
15-0212
15-0213
15-0214

Triveram 10 mg/5 mg/5 mg; 
20 mg/5 mg/5 mg;
20 mg/10 mg/5 mg;
20 mg/10 mg/10mg;
40 mg/10 mg/10 mg apvalkotās 
tabletes

Atorvastatinum, 
Perindoprili argininum, 
Amlodipinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija saskaņā ar uzņēmuma drošuma 
pamatdatiem. Zāļu apraksts papildināts ar kontrindikācijām, brīdinājumiem 
un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; 
ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu abpusēju nieru artēriju stenozi vai 
vienīgās funkcionālās nieres artērijas stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, 
ka ziņots par antidiurētiskā hormona neatbilstošas sekrēcijas sindroma 
gadījumiem.

15-0330
15-0329
15-0328
15-0327

Prestilol 5 mg/5 mg apvalkotās 
tabletes
Prestilol 5 mg/10 mg apvalkotās 
tabletes
Prestilol 10 mg/5 mg apvalkotās 
tabletes
Prestilol 10 mg/10 mg apvalkotās 
tabletes

Bisoprololi fumaras, 
Perindoprili argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

15-0323 Asembix 5 mg/5 mg apvalkotās 
tabletes

Bisoprololi fumaras, 
Perindoprili argininum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksts papildināts ar 
kontrindikācijām, brīdinājumiem un mijiedarbību attiecībā uz vienlaicīgu 
lietošanu ar sakubitrilu/valsartānu; ekstrakorporālu terapiju; nozīmīgu 
abpusēju nieru artēriju stenozi vai vienīgās funkcionālās nieres artērijas 
stenozi. 4.8. apakšpunktā norādīts, ka ziņots par antidiurētiskā hormona 
neatbilstošas sekrēcijas sindroma gadījumiem.

10-0499 Tetmodis 25 mg tabletes Tetrabenazinum AOP Orphan 
Pharmaceuticals AG, 
Austrija

Atjaunoti zāļu apraksta 4.3, 4.4., 4.8. apakšpunkti saskaņā ar izmaiņu laikā 
veiktajiem ierosinājumiem attiecībā uz risku mazinošiem pasākumiem. 
Pievienots brīdinājums, ka, nosakot devu, jāņem vērā kā pacients spēj 
metabolizēt CYP2D6 un vienlaicīgi lietotas zāles, kas ir spēcīgi CYP2D6 
inhibitori.

15-0127 Implicor 50 mg/7,5 mg apvalkotās 
tabletes

Metoprololi tartras, 
Ivabradinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā 
blakusparādība muskuļu krampji nomainīta uz muskuļu spazmas.

17-0017
17-0016
17-0015
17-0014
17-0013
17-0012

Dilorym 25 mg/7,5 mg; 25 mg/5 mg;
12,5 mg/7,5 mg;
12,5 mg/5 mg;
6,25 mg/7,5 mg;
6,25 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Carvedilolum, Ivabradinum Egis Pharmaceuticals PLC, 
Ungārija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā 
blakusparādība muskuļu krampji nomainīta uz muskuļu spazmas. 

17-0011
17-0010
17-0009
17-0008
17-0007
17-0006

Carivalan 25 mg/7,5 mg; 
25 mg/5 mg; 
12,5 mg/7,5 mg;
12,5 mg/5 mg;
6,25 mg/7,5 mg;
6,25 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Carvedilolum, Ivabradinum Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā 
blakusparādība muskuļu krampji nomainīta uz muskuļu spazmas. 
 

15-0131
15-0129
15-0130
15-0128

Arparial 50 mg/7,5 mg; 25 mg/7,5 
mg 
50 mg/5 mg; 25 mg/5 mg apvalkotās 
tabletes

Metoprololi tartras, 
Ivabradinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā 
blakusparādība muskuļu krampji nomainīta uz muskuļu spazmas. 

15-0125
15-0126
15-0124

Implicor 25 mg/7,5 mg; 50 mg/5 mg; 
25 mg/5 mg apvalkotās tabletes

Metoprololi tartras, 
Ivabradinum

Les Laboratoires Servier, 
Francija

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā 
blakusparādība muskuļu krampji nomainīta uz muskuļu spazmas. 

09-0367 Ondansetron Claris 2 mg/ml 
šķīdums injekcijām

Ondansetronum Claris Lifesciences (UK) 
Limited, Lielbritānija

Papildināta drošuma informācija. Atjaunota informācija apakšpunktos 
4.1.-4.2., 4.5.-5.2. Pievienoti farmakokinētikas dati par biopieejamību, 
eliminācijas pusperiodu, pievienota informācija par saderību ar  
5-fluoruracilu, ciklofosfamīdu, doksorubicīnu un deksametazonu.

06-0099
06-0100

Ultak 150 mg; 
300 mg apvalkotās tabletes

Ranitidinum Unifarma, SIA, Latvija Papildināta drošuma informācija. Precizēts brīdinājums par iespējamu 
kuņģa vēža simptomu maskēšanu, lietojot ranitidīnu; precizētas norādes par 
ranitidīna lietošanu nieru darbības traucējumu gadījumā; blakusparādības 
sakārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai un biežuma 
iedalījumam, precizētas ranitidīna farmakokinētiskās īpašības. 
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03-0189
03-0188

Visipaque 652 mg/ml; Visipaque 550 
mg/ml šķīdums injekcijām

Iodixanolum GE Healthcare AS, 
Norvēģija

Papildināta drošuma informācija. Iekļauts brīdinājums, ka bēta 
adrenoblokatoru lietošana pēc kontrastvielas ievadīšanas var pazemināt 
bronhospazmu rašanās slieksni un samazināt atbildes reakciju uz 
adrenalīnu, brīdinājums par izmaiņām vairogdziedzera funkcijas 
testu rezultātos pieaugušajiem, bērniem un zīdaiņiem. Pievienotas 
blakusparādības - anafilaktiskais/anafilaktoīdais šoks, hipertireoze, pārejoša 
hipotireoze, plakstiņu tūska, jušanas traucējumi, pārejoša trīce, balsenes, 
rīkles tūska, bronhospazmas, sejas tūska u.c. 

98-0852 Ofloxin 200 mg apvalkotās tabletes Ofloxacinum Zentiva, k.s., Čehija Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.1. apakšpunktā precizētas 
indikācijas un 4.2. apakšpunktā precizētas devas atbilstoši indikācijām, 
5.1. apakšpunktā veikti redakcionāli labojumi un papildināta informācija par 
mikroorganismu jutību.

99-1036
14-0061
14-0230

Essentiale forte N 300 mg; 
600 mg cietās kapsulas
Essentiale forte N 600 mg pasta 
iekšķīgai lietošanai

Phospholipida ex soia Sanofi-aventis Latvia, SIA, 
Latvija

Atjaunota drošuma informācija. Precizēta mērķa populācija, norādot, ka 
zāles paredzētas lietošanai pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem un 
pieaugušajiem, iekļauta informācija par pietiekamu datu trūkumu īpašās 
pacientu grupās (pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, pediatriskajā 
populācijā), precizētas farmakokinētiskās īpašības, iekļauti preklīniskie dati 
par drošumu. 

96-0631 Gelofusine šķīdums infūzijām Gelatinum succinas, 
Natrii chloridum, Natrii 
hydroxidum

B.Braun Melsungen AG, 
Vācija

Zāļu apraksta 4.3. apakšpunktā pievienota informācija par zāļu kontrindicētu 
lietošanu pacientiem ar paaugstinātu jutību pret galaktozi alfa-Gal vai 
alerģiju pret zīdītājdzīvnieku gaļu; 4.4. un 4.8. apakšpunktā pievienota 
informācija par paaugstinātu anafilaktiskas reakcijas risku pacientiem ar 
alerģiju pret zīdītājdzīvnieku gaļu un tās subproduktiem. 

11-0312 Gelaspan 4% šķīdums infūzijām Gelatina, Natrii chloridum, 
Natrii acetas trihydricus, 
Kalii chloridum, Calcii 
chloridum dihydricum, 
Magnesii chloridum 
hexahydricum

B.Braun Melsungen AG, 
Vācija

Zāļu apraksta 4.3. apakšpunktā pievienota informācija par zāļu kontrindicētu 
lietošanu pacientiem ar paaugstinātu jutību pret galaktozi alfa-Gal vai 
alerģiju pret zīdītājdzīvnieku gaļu; 4.4. un 4.8. apakšpunktā pievienota 
informācija par paaugstinātu anafilaktiskas reakcijas risku pacientiem ar 
alerģiju pret zīdītājdzīvnieku gaļu un tās subproduktiem. 

00-0226 Nitrocine 1 mg/ml šķīdums infūzijām Glyceroli trinitras Merus Labs Luxco II S.a r.l., 
Luksemburga

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.4. un 4.5. apakšpunktā 
iekļauta informācija, ka nedrīkst lietot kopā ar fosfodiesterāzes inhibitorus 
saturošiem medikamentiem ar mazāk kā 24 stundu starplaiku (48 stundas, 
ja lieto tadalafilu). 4.4. apakšpunktā iekļauts brīdinājums par vienlaicīgu 
lietošanu ar alkoholu un 4.5. apakšpunktā iekļauta mijiedarbība ar 
monoamīnoksidāzes inhibitoriem. 

99-0925
99-0862

Isoket 1 mg/ml šķīdums infūzijām
Isoket 1,25 mg/devā aerosols

Isosorbidi dinitras Merus Labs Luxco II S.a r.l., 
Luksemburga

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.4. un 4.5. apakšpunktā 
iekļauta informācija, ka nedrīkst lietot kopā ar fosfodiesterāzes inhibitorus 
saturošiem medikamentiem ar mazāk kā 24 stundu vai 48 stundu 
(tadalafilam) starplaiku, 4.4. apakšpunktā pievienots brīdinājums par 
hipoksēmiju, alkohola lietošanu un lietošanu smagas aknu slimības 
gadījumā, 4.5. apakšpunktā iekļauta mijiedarbība ar monoamīnoksidāzes 
inhibitoriem, AKE inhibitoriem vai vazodilatatoriem. 

99-0601
99-0602

Cardiket retard 20 mg; 40 mg 
ilgstošās darbības tabletes

Isosorbidi dinitras Merus Labs Luxco II S.a r.l., 
Luksemburga

Papildināta drošuma informācija. Zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā iekļauta 
informācija par 12 stundu intervāla bez ārstēšanas nodrošināšanu katras 24 
stundas, 4.4. apakšpunktā pievienots brīdinājums par hipoksēmiju, alkohola 
lietošanu un lietošanu smagas aknu slimības gadījumā, 4.5. apakšpunktā 
iekļauta mijiedarbība ar monoamīnoksidāzes inhibitoriem, AKE inhibitoriem 
vai vazodilatatoriem un iekļauta informācija, ka nedrīkst lietot kopā ar 
fosfodiesterāzes inhibitorus saturošiem medikamentiem ar mazāk kā 24 
stundu vai 48 stundu (tadalafilam) starplaiku.
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