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Omega-3	taukskābes	
saturošas	zāles	vairs	
netiek	uzskatītas	par	
efektīvām	sirds	slimību	
novēršanā

Omega-3 taukskābes saturošās zāles satur tādas 
taukskābes kā eikozapentaēnskābi (EPS) un dokoza-
heksaēnskābi (DHS), kas sastopamas zivju eļļā. Tās 
tiek lietotas iekšķīgi un ir reģistrētas vairākās Eiro-
pas Savienības (ES) valstīs sirds slimību vai insulta 
novēršanai pēc miokarda infarkta (kombinācijā ar 
citām zālēm) un noteikta veida tauku līmeņa sama-
zināšanai asinīs. Šajā vērtēšanā uzsvars tika likts uz 
šo zāļu lietošanu pacientiem pēc miokarda infarkta.

Omega-3 taukskābju vērtēšana tika uzsākta 2018. 
gada 22. martā pēc Zviedrijas zāļu aģentūras lūguma 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu.

Vērtēšanas posms šobrīd

Procedūras 
sākums Vērtēšana CHMP

lēmums

Eiropas 
Komisijas  

gala lēmums

Vērtēšanu veica Cilvēkiem paredzēto zāļu ko mi-
teja (CHMP), kas atbild par jautājumiem saistībā 
ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un ir pieņēmusi 
EMA lēmumu. CHMP lēmums tiks pārsūtīts Eiropas 
Komisijai, kura pieņems gala lēmumu, kas būs juri-
diski saistošs visās ES dalībvalstīs.

Vēre 
EMA/712678/2018, Omega-3 fatty acid medicines no longer 
considered effective in preventing heart disease. European 
Medicines Agency, homepage. Published: 14 December 2018. 
Available: https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ome-
ga-3-fatty-acid-medicines-omega-3-fatty-acid-medicines-no-lon-
ger-considered-effective-preventing_en.pdf 

Kopsavilkums 
• Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir secinājusi, ka 

omega-3 taukskābes saturošās zāles nav efek-
tīvas turpmāku sirds un asinsvadu problēmu 
novēršanā pacientiem pēc miokarda infarkta.

• Tāpēc omega-3 taukskābes saturošās zāles 
vairs nebūs reģistrētas sekundārai profilaksei 
pēc miokarda infarkta.

• Šis lēmums ir balstīts uz visu pieejamo datu 
vērtēšanu par omega-3 taukskābes saturošo 
zāļu efektivitāti šai indikācijai.

• Vērtēšanā tika aplūkoti rezultāti no 1999. gadā 
veiktā atklātā “GISSI Prevenzione” pētījuma, 
uz kura tika balstīta šo zāļu sākotnējā reģis-
trācija, kā arī rezultāti no retrospektīviem ko-
hortu pētījumiem, jaunākiem randomizētiem, 
kontrolētiem pētījumiem un meta-analīžu re-
zultātiem.

• Vērtēšanā tika secināts, ka, lai gan oriģināla-
jā atklātajā “GISSI Prevenzione” pētījumā tika 
novērots neliels relatīvā riska samazinājums, 
jaunākos randomizētos, kontrolētos pētījumos 
šāda labvēlīga iedarbība nav apstiprināta.

• Šī vērtēšana neietekmē omega-3 tauk skābes 
saturošo zāļu lietošanu  hipertrigliceridēmijas 
terapijā.

CONTENTS



AKTUĀLA DROŠUMA INFORMĀCIJA

©	Zāļu	valsts	aģentūra	 		Cito!	JANVĀRIS	2019/#74	 3

Kopsavilkums 
• Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) izvērtējusi no-

pietnas, darba nespēju izraisošas un poten-
ciāli neatgriezeniskas hinolonu un fluorhino-
lonu blaknes, kas saistītas ar šo antibiotiku 
lietošanu iekšķīgi, intravenozu injekciju vai 
inhalāciju veidā. 

• Vērtēšanā secināts, ka jāaptur cinoksacīnu, 
flume hīnu, nalidiksīnskābi un pipemidīn-
skābi saturošo zāļu reģistrācijas apliecību  
darbība.

• Noteikti fluorhinolonu antibiotiku lietoša-
nas ierobežojumi. 

• Vērtēšanā ņemti vērā pacientu, veselības 
aprūpes speciālistu un akadēmisko pārstāvju 
viedokļi, kas izteikti 2018. gada jūnijā EMA 
publiskās noklausīšanās laikā.

EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) 
atbalstījusi Farmakovigilances riska vērtēšanas komi-
tejas (PRAC) 2018. gada oktobrī izstrādātos ieteiku-
mus un secinājusi, ka jāaptur cinoksacīnu, flumehī-
nu, nalidiksīnskābi un pipemidīnskābi saturošu zāļu 
reģistrācijas apliecības darbība. Šobrīd Latvijas Zāļu 
reģistrā ar aktīvo vielu pipemidīnskābe ir iekļautas zā-
les “Palin 200 mg hard capsules” (reģ. nr. 98-0283).

CHMP apstiprina, ka pārējām fluorhinolonu anti-
biotikām jānosaka lietošanas  ierobežojumi. Turklāt 
zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tiks iekļauts 
darba nespēju izraisošu un potenciāli neatgriezenis-
ku blakņu apraksts un ieteikums pacientiem pār-
traukt ārstēšanos ar fluorhinolonu antibiotikām, ja 
tiek novērotas blakņu pirmās pazīmes, kas skar mus-
kuļus, cīpslas, locītavas vai nervu sistēmu. 

Hinolonu	un	fluorhinolonu	antibiotikas:	darba	
nespēju	izraisošu	un	potenciāli	neatgriezenisku	
blakņu	dēļ	daļai	šīs	grupas	antibiotiku	noteikti	
lietošanas	ierobežojumi,	bet	pārējām	–	apturēta	
reģistrācijas	apliecības	darbība		

Fluorhinolonu antibiotiku lietošanas  
ierobežojumi 

Fluorhinolonu antibiotikas nedrīkst lietot: 
• Lai ārstētu infekcijas, kas var mazināties bez 

ārstēšanas vai kas nenorit smagi (piemēram, 
faringīts);

• Baktēriju neierosinātu infekciju ārstēšanai, 
piemēram, nebakteriāla (hroniska) prostatīta 
ārstēšanai;

• “Ceļotāju caurejas” vai atkārtotu apakšējo 
urīn  ceļu infekciju profilaktiskai ārstēšanai 
(urīn ceļu infekcijas, kas neizplatās tālāk par 
urīn pūsli);

• Lai ārstētu vieglas vai vidēji smagas infekcijas, 
izņemot gadījumus, kad nav iespējams izman-
tot citas šīm infekcijām parasti ieteiktās anti-
bakteriālas zāles.

 
Sīkāka informācija par blaknēm

• Fluorhinolonu lietošana ir saistīta ar ilgstošām 
(līdz pat vairākiem mēnešiem vai gadiem), 
nopietnām, darba nespēju radošām un poten-
ciāli neatgriezeniskām zāļu blaknēm, kas var 
skart vairākas orgānu sistēmas.

• Šīs nopietnās blaknes ietver tendinītu, cīpslas 
plīsumu, artralģiju, sāpes ekstremitātēs, gaitas 
traucējumus, neiropātijas, kas saistītas ar pa-
restēziju, depresiju, vājumu, atmiņas un mie-
ga traucējumiem, dzirdes un redzes traucēju-
miem, garšas un smaržas sajūtu pārmaiņām.

• Cīpslu bojājums (īpaši Ahileja cīpslas, bet arī 
citu cīpslu bojājums) var attīstīties 48 stundu 
laikā pēc fluorhinolonu lietošanas sākšanas, 
bet bojājums var attīstīties arī vēlāk – vairākus 
mēnešus pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

• Gados vecākiem pacientiem, pacientiem ar 
nieru darbības traucējumiem, pacientiem pēc 
orgānu transplantācijas un pacientiem, kuri 
lieto kortikosteroīdus, ir augstāks cīpslu bojā-
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juma risks. Jāvairās no vienlaicī-
gas fluorhinolonu un kortikoste-
roīdu lietošanas.

• Ja parādās sāpju vai iekaisuma 
pirmās pazīmes cīpslās, ārstēšana 
ar fluorhinoloniem jāpārtrauc. 
Neiropātijas simptomu gadījumā, tostarp sāp-
ju, dedzinošas sajūtas, tirpšanas, nejutīguma 
vai vājuma gadījumā, pacientiem jāiesaka pār-
traukt fluorhinolonu lietošanu un vērsties pie 
ārsta, lai novērstu potenciāli neatgriezenisku 
bojājumu attīstīšanos.

• Fluorhinolonu antibiotikas nedrīkst lietot pa-
cientiem, kuriem saistībā ar fluorhinolonu vai 
hinolonu zāļu lietošanu ir novērotas nopiet-
nas zāļu blaknes.

• Tiks atjaunināts zāļu apraksts, kas ir pieejams 
Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā 
“Zāļu reģistrs”.  

• Fluorhinolonu antibiotiku lietošanas guvumi 
un riski tiks pastāvīgi uzraudzīti, un tiks veikts 
zāļu lietošanas pētījums ar nolūku izvērtēt  
jauno riska mazināšanas pasākumu efektivi-
tāti. Pētījumā, balstoties uz pārmaiņām zāļu 
parakstīšanas tendencēs, varēs konstatēt, vai 
un cik efektīvi mazinājusies nepareiza fluor-
hinolonu antibiotiku lietošana.

Vairāk informācijas par vērtēšanas  
procedūru 

CHMP atzinums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai 
(EK), kas tālāk pieņems juridiski saistošu lēmumu, 
kas būs piemērojams visās Eiropas Savienības dalīb-
valstīs. Regulatorās iestādes īstenos šo lēmumu attie-
cīgajā valstī reģistrētajām fluorhinolonu un hinolonu 
antibiotikām. Jaunie šo zāļu lietošanas ierobežojumi 
stāsies spēkā pēc EK lēmuma pieņemšanas.

Papildu informāciju par veikto vērtēšanu un par 
šīs grupas antibiotikām lasiet Eiropas Zāļu aģentūras 
tīmekļa vietnē. 

Vēre 
EMA/795349/2018, Disabling and potentially permanent side effects 
lead to suspension or restrictions of quinolone and fluoro quinolone 
antibiotics. European Medicines Agency, homepage, avail able: 
https://www.ema.europa.eu/documents/press-release/disabling-
potentially-permanent-side-effects-lead-suspension-restric tions-
quinolone-fluoroquinolone_en.pdf Retrieved: 16 November 2018. 

BELKYRA	10	mg/ml	šķīdums	injekcijām	
(dezoksiholskābe):	injekcijas	vietas	nekrozes	risks	

Saņemti ziņojumi par injekcijas vietas čūlošanu 
un nekrozi, tostarp artēriju nekrozi pazodes apvidū, 
pacientiem, kam dezoksiholskābe lietota dubultzo-
da korekcijai. Vairumā gadījumu pirmo simptomu/
nekrozes parādīšanās laiks bija 1  nedēļa pēc injicē-
šanas. Dažos no šiem gadījumiem liela nozīme bija 
nepareizai injicēšanas tehnikai (piemēram, virspu-
sējai injicēšanai, intravaskulārai injicēšanai bez ādas 
marķēšanas). Tāpēc BELKYRA jāinjicē pazodes 
zonā pirms platizmas zem ādas taukaudos pa vidu. Ir 
jāizvairās no intradermālas, intramuskulāras vai in-
travaskulāras injekcijas. Nepareiza injekcijas tehni-

ka var palielināt ādas čūlošanās vai nekrozes risku.  
Adatu injicēšanas laikā nedrīkst izvilkt no zemādas 
taukiem, jo tādējādi var paaugstināties intradermā-
las iedarbības un iespējamas ādas čūlošanas un nek-
rozes risks. BELKYRA nedrīkst injicēt atkārtoti, ja 
injekcijas vietā rodas čūlošanās vai nekroze.

Zāļu valsts aģentūrā ir saskaņota vēstule veselī-
bas aprūpes speciālistiem, kas pievienota Latvijas 
Zāļu reģistrā pie zālēm “Belkyra 10 mg/ml šķīdums 
injekcijām”. Ar šo informāciju tiks atjaunināts arī 
zāļu apraksts un izglītojošie riskmazināšanas mate-
riāli. 

Procedūras 
sākums Vērtēšana CHMP

lēmums

Eiropas 
Komisijas  

gala lēmums

PRAC
ieteikumi

Vērtēšanas posms šobrīd
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Iesaka	saskaņot	metamizolu	saturošu	zāļu	
informāciju	par	devām	un	lietošanu	grūtniecības	un	
krūts	barošanas	laikā
Kopsavilkums 
• Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA) noslēgu-

sies pretsāpju līdzekļa metamizola  (di-
pirona) vērtēšana, kuras rezultātā visām 
Eiropas Savienībā (ES) reģistrētām me-
tamizolu saturošām zālēm tiek ieteikts  
saskaņot informāciju par maksimālo 
dienas devu un kontrindikācijām grūt-
niecības un krūts barošanas laikā. 

• EMA ieteikusi, ka, lietojot metamizolu 
iekšķīgi pacientiem no 15 gadu vecuma, 
maksimālā pieļaujamā vienas reizes 
deva ir 1000 mg. Savukārt maksimālā 
pieļaujamā dienas deva ir 4000 mg (pa 
1000 mg 4 reizes dienā). Ārstēšana 
jāsāk ar zemāko ieteicamo devu, un 
deva palielināma tikai nepieciešamības 
gadījumā. Injekcijas veidā metamizola 
kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 
5000 mg. Pacientiem, kas jaunāki par 
15 gadiem, devas jāaprēķina atbilstoši 
ķermeņa masai, turklāt šai pacientu 
grupai dažas metamizolu saturošas 
zāles  var nebūt piemērotas to stipruma 
dēļ. 

• Lai gan metamizols ir tirgū jau gandrīz 
gadsimtu, nav daudz datu par tā ietekmi 
uz grūtniecību un zīdaini, ja māte to lieto 
krūts barošanas laikā.  Vērtēšanā netika 
konstatēti pierādījumi, kas liecinātu par 
problēmām agrīnas grūtniecības laikā, 
tāpēc pirmo 6 mēnešu laikā var būt 
pieļaujama atsevišķu devu lietošana, ja 
citu zāļu lietošana nav iespējama. Tomēr 
pastāv daži pierādījumi par metamizola 
iedarbību uz augļa nierēm un asinsriti, 
to lietojot pēdējo 3 grūtniecības mēnešu 
laikā, tādēļ metamizolu saturošas zāles 
nedrīkst lietot šajā periodā. Piesardzības 
labad metamizolu nedrīkst lietot krūts 
barošanas laikā, jo zīdainis ar krūts 
pienu var saņemt lielu zāļu devu attie-
cībā pret zīdaiņa ķermeņa masu.

Metamizols reģistrēts daudzās ES dalībvalstīs*, arī Latvijā, 
iekšķīgi, supozitoriju vai injekciju veidā stipru sāpju un 
drudža simptomātiskai terapijai, ja citi līdzekļi nav snieguši 
nepieciešamo efektu. 

Metamizola vērtēšana tika uzsākta 2018. gada 31. maijā 
pēc Polijas lūguma saskaņā ar Direktīvas 200/83/EK 31. 
pantu, ņemot vērā bažas par būtiskām atšķirībām meta-
mizola lietošanas ieteikumos dažādās ES valstīs, un faktu, 
ka šīs zāles dažkārt var izraisīt smagas blaknes, tostarp 
asinsrades sistēmas pārmaiņas. EMA izvērtēja pieejamo 
informāciju par metamizola darbību organismā, ietverot  arī 
ierobežotos datus par  iedarbību uz nedzimušu bērnu un ar 
krūti barotu zīdaini. 

Vērtēšanu veica EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
(CHMP), kas atbild par jautājumiem saistībā ar cilvēkiem 
paredzētajām zālēm un pieņēma EMA lēmumu. CHMP 
lēmums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura pieņems gala 
lēmumu, kas būs juridiski saistošs visās ES dalībvalstīs. 

*Metamizolu saturošas zāles ir pieejamas Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, 
Horvātijā, Čehijā, Somijā, Vācijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, 
Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, 
Slovēnijā un Spānijā ar dažādiem nosaukumiem, tostarp Algifen, Algifen 
Neo, Algi Mabo, Algoblock, Algocalmin, Algopyrin, Algozone, Alindor, 
Alkagin, Alvotor, Amizolmet, Analgin, Benalgin, Benlek, Berlosin, 
Buscapina Compositum, Dialgin, Dolocalma, Flamborin, Freshalgin, 
Gardan, Generalgin, Hexalgin, Litalgin, Locamin, Metagelan, Metalgial, 
Metamilan, Metamistad, Metapyrin, Metarapid, Nevralgin, Nodoryl, 
Nolotil, Novalgin, Novalgina, Novalgine, Novaminsulfon, Novocalmin, 
Panalgorin, Parakofdal, Piafen, Piralgin, Proalgin, Pyralgin, Pyralgina, 
Quarelin, Scopolan Compositum, Spasmalgon, Spasmoblok, Tempalgin un 
Tempimet. 

Vēre 
EMA/853069/2018, EMA recommends aligning doses of metamizole 
medicines and their use during pregnancy and breastfeeding. European 
Medicines Agency, homepage. Published: 14 December 2018. Available: 
https://www.ema.europa.eu/documents/referral/metamizole-article-
31-referral-ema-recommends-aligning-doses-metamizole-medicines-their-
use-during_en.pdf 

Vērtēšanas posms šobrīd

Procedūras 
sākums Vērtēšana CHMP

lēmums

Eiropas 
Komisijas  

gala lēmums
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Kopsavilkums 
• Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir sākusi anti-

bakteriālu līdzekli fosfomicīnu* saturošu zāļu 
vērtēšanu. 

• Fosfomicīns ir antibiotika, kas tiek lietota jau 
daudzus gadu desmitus vairākās Eiropas Savie-
nības (ES) dalībvalstīs dažādu bakteriālu infek-
ciju ārstēšanai un kurām piemīt unikāls darbības 
mehānisms, tādēļ pastāv mazāka iespēja mība, 
ka pret citām antibiotikām rezistentas bak-
tērijas būs rezistentas pret fosfomicīnu. 

• Starp ES dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības 
fosfomicīnu saturošu zāļu reģistrētajās indi kā-
cijās un devās. 

• Vācijas zāļu aģentūra ir pieprasījusi fosfomicīna 
darbības izvērtēšanu saistībā ar pieaugošo rezis-
tenci pret antibiotikām. Ņemot vērā jaunākās 
zināšanas par antibakteriālo terapiju, tiks at-
kārtoti izvērtētas fosfomicīna lietošanas indi-
kācijas un devas, kā arī tā drošuma informācijas 
un farmakoloģisko īpašību atbilstība.

Fosfomicīns tiek lietots iekšķīgi (granulu vai tab-
lešu veidā), intravenozas infūzijas vai intramuskulāras 
injekcijas veidā.

Iekšķīgi fosfomicīns galvenokārt tiek lietots 
pieaugušajiem, lai ārstētu urīnceļu infekcijas, ko iz-
raisījušas pret fosfomicīna antibakteriālo iedarbību 
jutīgas baktērijas. Dažās ES valstīs tas tiek lietots arī, 
lai novērstu infekcijas, kas saistītas ar ķirurģiskām vai 
dia gnostiskām procedūrām urīnceļos.

Fosfomicīns infūzijas veidā ir re ģis trēts šādu 
smagu infekciju ārstēšanai visa vecuma pacientiem: 
osteomielīts, komplicēta urīnceļu infekcija, slimnīcā 
iegūtas elpceļu infekcijas, meningīts un citu infekciju 
izraisītas bakteriālas infekcijas asinīs. Fosfomicīns 
infūzijas veidā tiek lietots tikai gadījumos, kad nevar 

izmantot citas antibiotikas vai tās nav efektīvas.
Fosfomicīns intramuskulāras injekcijas veidā 

reģistrēts dažādu infekciju ārstēšanai vai novēršanai, 
tostarp urīnceļu un dzimumorgānu sistēmas infek-
cijas.

Fosfomicīna vērtēšana tika sākta 2018. gada 7. 
decembrī pēc Vācijas lūguma saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK 31. pantu.

Vērtēšanu veic Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
(CHMP), kas ir atbildīga par jautājumiem saistībā 
ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un pieņems EMA 
lēmumu. CHMP lēmums tiks pārsūtīts Eiropas Komi-
sijai, kura pieņems gala lēmumu, kas būs juridiski 
saistošs visās ES dalībvalstīs.

Vairāk informācijas par šīm zālēm 
Fosfomicīnu saturošas zāles ir pieejamas 

Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, 
Horvātijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, 
Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Lietuvā, Luksemburgā, 
Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, 
Rumānijā, Slovākijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, 
Zviedrijā ar dažādiem tirdzniecības nosaukumiem, 
tostarp Afastural, Berny Adulti, Danifos Adulti, 
Fomicyt, Fosfocin, Fosfocina, Fosfocine, Fosfopharm, 
Fosfuro, Fosmol, Fostrofemge, Gynofostrome, Infectofos, 
Infeur Adulti, Interfos, Monural, Monuril, Monurol, 
Rapidnorm, Solufos, Symural, Uridoz, Urifos, Urinex, 
Urofast, Uromaste, Uroseptic.

Vēre 
EMA/858775/2018, Fosfomycin-containing medicinal products. 
European Medicines Agency, homepage. Published: 14 December 
2018. Available: https://www.ema.europa.eu/documents/referral/
fosfomycin-article-31-referral-start-referral_en.pdf 

Sāk	fosfomicīna	vērtēšanu

* Zāles ar aktīvo vielu fosfomicīns nav iekļautas Latvijas Zāļu reģistrā, bet Latvijā tiek izplatītas kā individuāli piešķirtas 
nereģistrētās zāles. Parakstot vai ordinējot Latvijas Republikā nereģistrētās zāles, veselības aprūpes speciālists par to uz-
ņemas profesionālu atbildību.

Vērtēšanas posms šobrīd

Procedūras 
sākums Vērtēšana CHMP

lēmums

Eiropas 
Komisijas  

gala lēmums
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Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. 
Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 
informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības 
aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām 
iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Jā-
ziņo arī par nevēlamiem notikumiem.

Kopsavilkums
• Atjaunināta informācija par teratogēnisko 

dar bību un neiropsihiskiem traucējumiem. 

• Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) saskaņota reti-
noī du (acit re tinum, alitre tinoinum, isotreti-
noinum) Grūtniecības nepie ļaušanas prog-
ramma zāļu teratogenitātes ris ka mazināšanai.

2018. gada novembrī Latvijā tika izplatīta 
Vēstule veselības aprūpes speciālistam, kurā visu 
retinoīdus saturošu zāļu (acitretinum, adapalenum, 
alitretinoinum, bexarotenum, isotretinoinum, treti-
noinum un tazarotenum) reģistrācijas apliecības 
īpašnieki pēc saskaņošanas ar Eiropas Zāļu aģentūru 
(EMA) un Latvijas Zāļu valsts aģentūru sniedza šādu 
informāciju:

Par teratogēnisku darbību
• Perorāli lietojamie retinoīdi ir ļoti teratogēnis-

ki, un tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā.
• Perorāli lietojamie retinoīdi - acitretīns, alitre-

tinoīns un izotretinoīns - visām sievietēm 
ar reproduktīvo potenciālu jālieto saskaņā 
ar Grūtniecības nepieļaušanas programmas 
(GNP) nosacījumiem.

• Perorāli lietojamo retinoīdu saturošo zāļu 
risku ar sievieti pārrunājiet pirms acitretīna, 
alitretinoīna un izotretinoīna parakstīšanas, 
izmantojot pārskatītos un racionalizētos iz-
glītojošos materiālus.

• Piesardzības nolūkā arī lokāli lietojamie reti-
noīdi ir kontrindicēti grūtniecēm un sievietēm, 
kuras plāno grūtniecību.

Par neiropsihiskiem traucējumiem
• Pacientiem, kas retinoīdus lieto perorāli, retos 

gadījumos novērota depresija, ar depresiju 

Retinoīdi	 (acitretinum, adapalenum,  
alitretinoinum, bexarotenum, isotretinoinum, 
tretinoinum un tazarotenum):	Grūtniecības	
nepieļaušanas	programma

saistīta trauksme un garastāvokļa pārmaiņas.
• Pacientiem, kas retinoīdus lieto perorāli, jā-

paskaidro, ka viņiem ir iespējamas gara stāvokļa 
un/vai uzvedības pārmaiņas un ka viņiem 
un viņu ģimenes locekļiem ir jāpievērš tam 
uzmanība un to rašanās gadījumā jā konsultējas 
ar ārstu.

• Visi ar perorāli lietojamiem retinoīdiem ār-
stē  tie pacienti jāuzrauga, lai konstatētu, vai 
ne rodas depresijas pazīmes un simptomi, un 
nepieciešamības gadījumā jānosūta pie spe-
ciālista. Pacientiem, kam anamnēzē ir dep-
resija, nepieciešama īpaša uzmanība.

Pamatinformācija par drošuma  
apdraudējumu

Retinoīdus saturošas zāles ir pieejamas perorāli 
un lokāli lietojamu zāļu formu veidā. Tās plaši lieto 
dažādu aknes formu, smagas hroniskas plaukstu 
ekzēmas, kura nereaģē uz kortikosteroīdiem, smagu 
psoriāzes formu un keratinizācijas traucējumu ārstē-
šanai. Tretinoīnu drīkst lietot arī promielocītiskas 
leikozes ārstēšanai, beksarotēnu lieto progresējošas 
ādas T šūnu limfomas izpausmju ārstēšanai.

Pēc nesen veiktas padziļinātas visu nozīmīgo datu 
pārskatīšanas Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komiteja (PRAC) ir pastiprinājusi pacientiem un 
veselības aprūpes speciālistiem (zāļu informācijas 
un izglītojošo materiālu veidā) sniegto informāciju 
par teratogēnisko darbību un neiropsihiskiem 
traucējumiem.

Teratogēniskas darbības risks
Perorāli lietojamie retinoīdi (acitretīns, alitre ti-

noīns, beksarotēns, izotretinoīns un tretinoīns) ir 
ļoti teratogēniski. Tāpēc tie jālieto saskaņā ar GNP. 
Attiecībā uz beksarotenu un perorāli lietotu tretinoīnu 
uzskata, ka, ņemot vērā onkoloģiskās indikācijas, kuru 
gadījumā aprūpi veic speciālisti slimnīcas apstākļos, 
un mērķpopulāciju, pašlaik īstenotie pasākumi ir 
atbilstoši un tādēļ GNP ieviešana nav nepieciešama.

Pārskatīšanas laikā vērtēja arī datus par lokāli lie -
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tojamo retinoīdu (adapalēna, alitretinoīna, izo tre-
tinoīna, tazarotēna un tretinoīna) drošumu grūt nie-
cības laikā. Dati liecina, ka sistēmiskā iedarbība  pēc 
lokālas lietošanas ir nenozīmīga, un šiem preparātiem 
nav raksturīga nelabvēlīga ietekme uz augli. Taču 
tiek arī atzīts, ka cilvēks, salīdzinot ar dažādām 
dzīvnieku sugām, pret retinoīdu toksisko iedarbību 
ir visjutīgākais. Pamatojoties uz minētajiem faktiem, 
ieteicama piesardzība un lokāli lietojamo retinoīdu 
lietošanai ir jābūt kontrindicētai grūtniecības laikā un 
sievietēm, kuras plāno grūt niecību.

Neiropsihiski traucējumi
Ar perorāli lietojamiem retinoīdiem ārstētiem 

pacientiem novērota depresija, depresijas izraisīta 
trauksme un garastāvokļa pārmaiņas. Publikācijās 
minētie pierādījumi un ziņojumi par atsevišķiem ga-
dījumiem liecina, ka pētījumu rezultāti ir pretrunīgi. 
Publicētajiem pētījumiem ir vairāki ierobežojumi, 
tādēļ nebija iespējams konstatēt pārliecinošu psihisko 
traucējumu riska pieaugumu cilvēkiem, kas lieto  
retinoīdus perorāli, salīdzinot ar šo zāļu nelietotājiem. 

Tiek atzīts, ka pacientiem ar smagiem ādas 
bojājumiem jau tā ir palielināts psihisko traucējumu 
risks. Pacientus, kuri retinoīdus lieto perorāli, 
ieteicams informēt, ka iespējamas garastāvokļa un 
uzvedības pārmaiņas un ka to rašanās gadījumā 
jākonsultējas ar ārstu. Ikviens pacients ar  depresijas 
pa zīmēm jānosūta pie speciālista atbilstošai ārstēša nai. 
Īpaša uzmanība jāpievērš ar perorāliem retinoīdiem 
ārstētiem pacientiem, kam anamnēzē ir depresija, 
un visi pacienti jānovēro, lai konstatētu iespējamas 
depresijas pazīmes.

Pārskatā vērtēja arī datus par lokāli lieto jamiem 
retinoīdiem (adapalēnu, alitretinoīnu, izo tre ti noī nu, 
tazarotēnu un tretinoīnu). Šie dati apliecina, ka pēc 
lokālas lietošanas sistēmiskā iedarbība ir nenozīmīga 
un psihisko traucējumu risks nav raksturīgs.

Zāļu informācija tiks atjaunināta, iekļaujot šī 
pārskata rezultātus.

Retinoīdu (acitretinum, alitretinoinum, 
isotretinoinum) Grūtniecības 
nepieļaušanas programma (GNP)

Zāļu valsts aģentūrā ir apstiprināta  arī Retinoīdu 
(acitretinum, alitretinoinum, isotre tinoinum) Grūt-
niecības nepieļaušanas programma (GNP), kas 
pievienota Zāļu Reģistrā pie katrām atbilstošām 
zālēm. Tā pieejama arī ZVA mājaslapas sadaļā 
“Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > 

Zāles > Farmakovigilance > Riskmazināšanas iz-
glītojošie materiāli” pie ZVA saskaņotām Grūt-
niecības nepieļaušanas programmām zāļu tera-
togenitātes riska mazināšanai. 

Vēstule veselības aprūpes speciālistiem un GNP 
paredzēti šādai tiecamauditorijai: dermatologiem, 
ģimenes ārstiem, ginekologiem un dzemdību 
speciālistiem, psihiatriem, farmaceitiem, klīnis-
kiem farmakologiem un farmakoterapeitiem. 

Retinoīdu (acitretinum, alitretinoinum, isotre
tinoinum) Grūtniecības nepieļaušanas prog ramma 
ietver šādus dokumentus: 

• Informētas piekrišanas dokuments, kas 
pēc pacienta izmeklēšanas, informācijas 
par riskiem sniegšanas un izpratnes par 
riskiem apstiprināšanas jāparaksta ārstam 
un pacientam, 

• Kontrolsaraksts farmaceitam, kas ietver 
prasību, ka šīs zāles drīkst izsniegt tikai pēc 
šādas informācijas pārbaudes: 

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu
Lai veicinātu norādījumu regulāru 
ievērošanu, tostarp grūtniecības testu 
veikšanu un novērošanu, receptē jābūt 
parakstītam tikai 30 dienām paredzētam 
Neotigason® vai Roaccutane® daudzumam.
Visiem pacientiem jāsniedz norādījumi
Nekad nenodot Neotigason® vai Roaccutane® 
citiem cilvēkiem.
Neizlietotās kapsulas ārstēšanas beigās nodot 
atpakaļ farmaceitam.
Nenodot asinis terapijas laikā un

- 3 gadus pēc zāļu Neotigason® lietošanas 
pār traukšanas vai
- 1 mēnesi pēc Roaccutane® lietošanas 
pār traukšanas, 

lai novērstu iespējamo risku auglim 
gadījumā, ja asinis saņem grūtniece.

• Pacienta atgādinājuma kartīte, kurā iekļauta 
svarīga informācija pacientam par zāļu riska 
mazināšanu.  

 
Vēršam ārstu uzmanību, ka šīs zāles Eiropas 

Savienībā tiks papildus uzraudzītas, un tiks īstenots 
pēcreģistrācijas drošuma pētījums, lai novērtētu, 
kā veselības aprūpes speciālisti un pacienti ievēro 
GNP nosacījumus.
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 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. 
Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 
informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības 
aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām 
iespējamām nevēlamām blakusparādībām. 

Godātais veselības aprūpes speciālist!

Reģistrācijas apliecības īpašnieki sanofi-aventis Latvia 
SIA, G.L. Pharma GmbH un Orion Corporation pēc 
vienošanās ar Eiropas Zāļu aģentūru (European 
Medicines Agency, EMA) un Latvijas Zāļu valsts 
aģentūru (ZVA) vēlas Jūs informēt par nozīmīgām 
jaunām kontrindikācijām, pastiprinātiem 
brīdinājumiem un pasākumiem, kas veicami, lai 
nepieļautu valproāta iedarbību grūtniecības laikā. 
Iekļautā informācija attiecināma uz visām Latvijā 
reģistrētām zālēm, kas satur valproātu.

Kopsavilkums
•	 Valproātu nedrīkst lietot sieviešu dzimuma 

bērni un sievietes ar reproduktīvo potenciālu, 
izņemot gadījumos, kad citi līdzekļi nav efektīvi 
vai ir to nepanesība.

•	 Bērniem, kuri in utero pakļauti valproāta 
iedarbībai, ir liels nopietnu attīstības traucējumu 
(līdz 30-40% gadījumu) un iedzimtu patoloģiju 
(aptuveni 10% gadījumu) risks. 

•	 Grūtniecēm un sievietēm ar reproduktīvo 
potenciālu ir noteiktas jaunas kontrindikācijas: 
o Epilepsijas gadījumā 

–	valproāts ir kontrindicēts grūtniecības 
laikā, izņemot gadījumus, kad nav 
iespējama cita piemērota terapija; 

–	valproāts ir kontrindicēts sievietēm 
ar reproduktīvo potenciālu, izņemot 
gadījumus, kad tiek ievēroti (turpmāk 
aprakstītie) Grūtniecības nepieļaušanas 
programmas nosacījumi. 

o Bipolāro traucējumu gadījumā 
–	valproāts ir kontrindicēts grūtniecības 

laikā;
–	valproāts ir kontrindicēts sievietēm ar 

repro duktīvo potenciālu, izņemot gadī-

jumus, kad tiek ievēroti (turpmāk ap-
rakstītie) Grūtniecības nepieļaušanas 
prog rammas nosacījumi. 

	Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kuras 
paš laik lieto valproātu, ārstēšana var būt jāpār-
skata, lai nolemtu, vai tiek ievēroti (turpmāk 
aprakstītie) Grūtniecības nepieļaušanas pro-
grammas nosacījumi.

Grūtniecības nepieļaušanas programmas 
pamatinformācija: 
Ārstam, kurš paraksta šīs zāles, ir jānodrošina, ka:
•	 katrā gadījumā sarunā ar pacienti tiek novērtēti 

individuālie apstākļi, lai gūtu pārliecību par 
līdzestību, tiek pārrunātas ārstēšanas iespējas 
un nodrošināta viņas izpratne par riskiem un 
veicamajiem pasākumiem, lai šos riskus mazinātu;

•	 visām pacientēm tiek novērtēts grūtniecības 
iestāšanās potenciāls;

•	 paciente saprot un akceptē iedzimtu patoloģiju un 
neiroloģiskās attīstības traucējumu risku, arī šo 
risku nozīmīgumu attiecībā uz bērnu, kas in utero 
ir bijis pakļauts valproāta iedarbībai;

•	 paciente saprot nepieciešamību veikt grūtniecības 
testu pirms ārstēšanas uzsākšanas un pēc 
vajadzības ārstēšanas laikā;

•	 paciente ir saņēmusi konsultāciju par kontracep-
ciju un ka paciente ir spējīga ievērot nosacījumu 
nepārtraukti lietot efektīvus kontracepcijas 
līdzekļus visā ārstēšanas ar valproātu periodā; 

•	 paciente saprot, ka ārstēšana regulāri (vismaz 
reizi gadā) jāpārskata speciālistam, ar pieredzi 
epilepsijas vai bipolāro traucējumu ārstēšanā; 

•	 paciente saprot nepieciešamību konsultēties 
ar ārstu, cik drīz vien iespējams, ja viņa plāno 
grūtniecību, lai nodrošinātu savlaicīgu diskusiju 
un pāreju uz cita veida ārstēšanu pirms bērna 
ieņemšanas un pirms kontracepcijas līdzekļu 
lietošanas pārtraukšanas; 

•	 paciente saprot nepieciešamību steidzami 
konsultēties ar ģimenes ārstu gadījumā, ja iestājas 
grūtniecība;

•	 paciente ir saņēmusi Informatīvo bukletu pa-
cientēm;

•	 paciente ir apstiprinājusi, ka ir sapratusi ar 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam
Saskaņota Zāļu valsts aģentūrā 2018. gada 14. novembrī

Valproāts : jauni lietošanas ierobežojumi; jāievieš Grūtniecības  
nepieļaušanas programma
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valproāta lietošanu saistīto bīstamību un nepie-
ciešamos piesardzības pasākumus (Infor-
mētas piekrišanas dokuments - Ikgadējā riska 
apzināšanās informācija meitenēm un sievie tēm ar 
reproduktīvo potenciālu, kuras ārstē ar valproātu).
Šie noteikumi attiecas arī uz sievietēm, kuras 

nav seksuāli aktīvas, izņemot gadījumus, kad ārsts 
uzskata, ka pārliecinošu iemeslu dēļ grūtniecības 
iestāšanās risks nepastāv.

Šīs vēstules pielikumā ir sniegti precīzāki no-
rādījumi par šādām tēmām: 
•	 valproāta lietošana sieviešu dzimuma bērniem,
•	 nepieciešamība izslēgt grūtniecību pirms valproāta 

lietošanas sākuma, 
•	 efektīvas kontracepcijas lietošana; 
•	 ikgadēja ārstēšanas pārskatīšana no speciālista pu-

ses; Informētas piekrišanas dokumenta - ikgadējās 
riska apzināšanās informācija meitenēm un 
sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kuras ārstē 
ar valproātu, - izmantošana (ārstēšanas sākumā un 
ārstēšanas pārskatīšanas laikā, vismaz reizi gadā); 

•	 valproāta lietošana grūtniecības plānošanas un 
grūtniecības laikā;

•	 specifiski pasākumi, kas veicami farmaceitam, 
piemēram, pacientes kartītes izsniegšana.

Atbilstoši tiks atjaunināta visu valproātu saturošo 
zāļu informācija.  

Izglītojošie materiāli
Lai veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem 

palīdzētu novērst valproāta iedarbību grūtniecības 
laikā, būs pieejama pacientes kartīte (kopā ar zāļu 
iepakojumu), Informatīvais buklets pacientēm, 
Informētas piekrišanas dokuments - ikgadējā riska 
apzināšanās informācija meitenēm un sievietēm ar 
reproduktīvo potenciālu, kuras ārstē ar valproātu, 
un rokasgrāmata zāļu parakstītājiem, farmaceitiem 
un citiem veselības aprūpes nodrošinātājiem, kuri ir 
iesaistīti valproātu lietojošu sieviešu ar reproduktīvo 
potenciālu aprūpē, lai informētu veselības aprūpes 
speciālistus un pacientus/aprūpētājus par valproāta 
radīto risku un lietošanas nosacījumiem. 

Visām sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, ku-
ras lieto valproātu, jāizsniedz Informatīvais buk lets 
pacientēm un pacientes kartīte. Speciālistiem ārstē-
šanas uzsākšanas laikā un ikgadējās valproāta lieto-
šanas pārskatīšanas no speciālista puses laikā ir jā-
izmanto Informētas piekrišanas dokuments – ikga dējā 
riska apzināšanās informācija meitenēm un sie vie tēm 
ar reproduktīvo potenciālu, kuras ārstē ar valproātu.  

Pamatinformācija 
2014. gadā tika pastiprināti brīdinājumi un 

valproātu saturošo zāļu lietošanas ierobežojumi 
sievietēm un meitenēm, lai mazinātu anomāliju 
un attīstības traucējumu risku bērniem, kuri 
dzemdē ir bijuši pakļauti valproāta iedarbībai. EMA 
eksperti drošuma jautājumos, Farmakovigilances 
riska vērtēšanas komiteja (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee; PRAC), tagad ir pārskatījuši šo 
pasākumu ietekmi, jo ir radušās bažas, ka šie pasākumi 
nav pietiekami efektīvi uzlabojuši informētību un nav 
atbilstoši mazinājuši valproāta lietošanu grūtniecības 
laikā. PRAC atzina, ka šīs bažas tiešām ir pamatotas, 
un tādēļ ieviesa jaunus pasākumus.

Patoloģisku grūtniecības iznākumu risks
Valproāts, lietojot monoterapijas veidā vai kombi-

nācijā ar citām zālēm, no devas atkarīgā veidā ir saistīts 
ar patoloģisku grūtniecības iznākumu risku. Dati lie-
cina, ka, lietojot valproātu epilepsijas ārstēšanai kopā ar 
citām zālēm, patoloģisku grūtniecības iznākumu risks 
ir lielāks, nekā lietojot valproātu monoterapijas veidā.
•	 Iedzimtu patoloģiju risks ir aptuveni 10%. Taču 

pētījumi, kas veikti pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuri in utero pakļauti valproāta iedarbībai, liecina, 
ka līdz 30-40% šo bērnu agrīnā attīstība, piemēram, 
prasme runāt un staigāt, ir aizkavēta un viņiem ir 
vājas intelektuālās spējas, slikta valodas prasme un 
atmiņas traucējumi.1 2 3 4 5

•	 Pētījumā noteiktais inteliģences koeficients 
(intelligence quotient; IQ) 6 gadus veciem bērniem, 
kuri ir bijuši pakļauti valproāta iedarbībai in 
utero, bija vidēji par 7-10 punktiem mazāks nekā 
bērniem, kuri ir bijuši pakļauti citu pretepilepsijas 
līdzekļu iedarbībai. 6

•	 Pieejamie dati liecina, ka bērniem, kuri in utero 
pakļauti valproāta iedarbībai, ir lielāks autiskā 
spektra traucējumu (aptuveni trīs reizes) un bērnu 
autisma (aptuveni piecas reizes) risks nekā kopējā 
pētījuma populācijā. 7 

•	 Ierobežots daudzums datu liecina, ka bērniem, 
kuri in utero pakļauti valproāta iedarbībai, var 
būt lielāka uzmanības deficīta/hiperaktivitātes 
sindroma (UDHS) simptomu iespējamība. 8 

Aicinājums ziņot
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību 

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

Latvijā reģistrētās valproātus  
saturošas zāles:

Absenor 500 mg ilgstošās darbības tabletes,  
Reģ. nr.: 07-0099

Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām/
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai,  
Reģ. nr.: 05-0261

Convulex 150 mg zarnās šķīstošās mīkstās 
kapsulas, Reģ. nr.: 99-0604

Convulex 300 mg zarnās šķīstošās mīkstās 
kapsulas, Reģ. nr.: 99-0605

Convulex 300 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai, 
Reģ. nr.: 99-0608

Convulex 50 mg/ml sīrups, Reģ. nr.: 99-0607
Convulex 500 mg zarnās šķīstošās mīkstās 

kapsulas, Reģ. nr.: 99-0606
Convulex retard 300 mg ilgstošās darbības tabletes, 

Reģ. nr.: 03-0393
Convulex retard 500 mg ilgstošās darbības tabletes, 

Reģ. nr.: 03-0394
Depakine 57,64 mg/ml sīrups, Reģ. nr.: 96-0149
Depakine Chrono 300 mg ilgstošās darbības 

tabletes, Reģ. nr.: 96-0286
Depakine Chrono 500 mg ilgstošās darbības 

tabletes, Reģ. nr.: 96-0324

Uzņēmumu kontaktinformācija
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties 
ar reģistrācijas apliecības īpašnieku pārstāvjiem:

Par zālēm ABSENOR - Orion Pharma 
pārstāvniecība Latvijā
Aleksandras Balbieris
Orion Pharma vadītājs Baltijā
Braslas 20, 
Rīga, LV-1084, Latvija
Tālr. +371 20 028 332
e-pasts: Agne.Grukauskaite@orionpharma.com

Par zālēm CONVULEX - GL Pharma Rīga
Dr. Vladislavs Strods
SIA GL Pharma Rīga direktors
Brīvības iela 214B -307
Rīga, LV-1039, Latvija
Tālr.: +371 67 887 140
Fakss: +371 67 887 143
e-pasts: office@gl-pharma.lv

Par zālēm DEPAKINE - sanofi-aventis Latvia SIA 
Maija Gaide
Zāļu drošuma vadītāja
sanofi-aventis Latvia SIA
Kr. Valdemāra 33-8
Rīga, LV-1010, Latvija 
Tālr. +371 67332451 
Fakss: +371 67338623
e-pasts: Pharmacovigilance.Latvia@sanofi.com

Pielikums
Sīkāka informācija par Grūtniecības nepieļaušanas programmu 

Turpmāk sniegtā informācija jālasa kopā ar 
iepriekš vēstulē aprakstīto Grūtniecības nepieļaušanas 
programmas pamatinformāciju.

Sieviešu dzimuma bērni
•	 Valproātu nedrīkst parakstīt sieviešu dzimuma 

bērniem vai sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, 
izņemot gadījumos, kad nav pieejama piemērota 
alternatīva ārstēšana.  

•	 Ārstam, kas izraksta zāles jānodrošina, ka 
sieviešu dzimuma bērnu vecāki/ aprūpētāji saprot 
nepieciešamību sazināties ar speciālistu, tiklīdz 
sieviešu dzimuma bērnam, kas lieto valproātu, 
sākas menstruācijas. 

•	 Ārstam, kas izraksta zāles jānodrošina, lai sieviešu 
dzimuma bērnu, kam jau sākušās menstruācijas, 
vecākiem/ aprūpētājiem tiktu sniegta visaptveroša 
informācija par iedzimtu patoloģiju un 
neiroloģiskās attīstības traucējumu risku bērniem, 
kuri in utero bijuši pakļauti valproāta iedarbībai, 
ieskaitot informāciju par šo risku nozīmīgumu 
bērnam.

•	 Speciālistam ar pieredzi epilepsijas vai bipolāro 
trau cējumu ārstēšanā reizi gadā jāpārskata val-
proāta terapijas nepieciešamība pacientēm, kurām 
jau notiek menstruācijas, un jāapsver iespēja 
izmantot cita veida ārstēšanu. Ja vienīgā piemērotā 
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ārstēšana ir valproāta lietošana, jāpārrunā 
nepieciešamība izmantot efektīvas kontracepcijas 
metodes un visi pārējie Grūtniecības nepieļaušanas 
programmas nosacījumi. Speciālistam jādara viss 
iespējamais, lai sieviešu dzimuma bērniem pirms 
pieaugušā vecuma sasniegšanas terapiju nomainītu 
uz cita veida ārstēšanu.
Grūtniecības tests
Pirms tiek sākta ārstēšana ar valproātu, jāpār-

liecinās, ka nav grūtniecības. Lai izslēgtu neapzinātu 
šo zāļu lietošanu grūtniecības laikā, ārstēšanu ar 
valproātu nedrīkst sākt sievietēm ar reproduktīvo 
potenciālu, kurām nav iegūts negatīvs grūtniecības 
testa (plazmas grūtniecības testa) rezultāts.

Kontracepcija
Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kurām 

parakstīts valproāts, visā valproāta lietošanas laikā 
nepārtraukti jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi. 
Šīm pacientēm jānodrošina vispusīga informācija 
par izsargāšanos no grūtniecības, un gadījumā, ja 
viņas neizmanto efektīvus kontracepcijas līdzekļus, 
jānodrošina konsultācija par kontracepciju. Jāizmanto 
vismaz viena efektīva kontracepcijas metode (vēlams, 
no lietotāja neatkarīga, piemēram, intrauterīnā 
ierīce vai implants) vai divas viena otru papildinošas 
kontracepcijas metodes, to vidū barjermetode. 
Jebkurā gadījumā, izvēloties kontracepcijas metodi, 
sarunā ar pacienti jāvērtē individuālie apstākļi, lai 
pārliecinātos par viņas iesaistīšanos un izvēlēto 
pasākumu ievērošanu. Ieteikumi par efektīvām 
kontracepcijas metodēm jāievēro pat tad, ja pacientei 
ir amenoreja.

Ikgadēja ārstēšanas pārskatīšana no speciālista 
puses

Speciālistam vismaz reizi gadā jāpārskata, vai 
valproāts ir pacientei piemērotākā ārstēšana. Uzsākot 
ārstēšanu ar valproātu un katras ikgadējās pārskata 
vizītes laikā, speciālistam jāpārrunā Informētas 
piekrišanas dokuments - ikgadējā riska apzināšanās 
informācija meitenēm un sievietēm ar reproduktīvo 
potenciālu, kuras ārstē ar valproātu, - un jānodrošina, 
ka paciente ir sapratusi tās saturu. 

Grūtniecības plānošana
Epilepsijas indikācijas gadījumā, ja paciente plāno 

grūtniecību, epilepsijas ārstēšanā pieredzējušam 
speciālistam atkārtoti jāvērtē valproāta terapija 
un jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Jādara viss 
iespējamais, lai pirms grūtniecības iestāšanās un pirms 
kontracepcijas līdzekļu lietošanas pārtraukšanas 
īstenotu pāreju uz citu piemērotu ārstēšanas veidu.  
Ja šāda pāreja nav iespējama, sievietei jānodrošina 
papildu konsultācijas par valproāta radīto risku vēl 

nedzimušam bērnam, lai viņa varētu pieņemt lēmumu 
par ģimenes plānošanu kā informēta persona. 

Bipolāro traucējumu indikācijas gadījumā, ja 
sieviete plāno grūtniecību, jākonsultējas ar speciālistu, 
kuram ir pieredze bipolāro traucējumu ārstēšanā, un 
pirms grūtniecības iestāšanās un pirms kontracepcijas 
līdzekļu lietošanas pārtraukšanas jāpārtrauc valproāta 
lietošana, un, ja nepieciešams, jāīsteno pāreja uz cita 
veida ārstēšanu.

Grūtniecības gadījumā
Valproāta lietošana bipolāro traucējumu ārstēšanai  

grūtniecības laikā ir kontrindicēta. Valproāta 
lietošana epilepsijas ārstēšanai grūtniecības laikā ir 
kontrindicēta, izņemot gadījumos, kad nav iespējama 
cita piemērota terapija.

Ja sievietei, kura lieto valproātu, iestājas grūtnie-
cība, viņai nekavējoties jāvēršas pie speciālista, lai 
atkārtoti izvērtētu ārstēšanu ar valproātu un apsvērtu 
citas ārstēšanas iespējas. Toniski-kloniski krampji un 
status epilepticus ar hipoksiju mātei grūtniecības laikā 
var būt saistīti ar īpašu letalitātes risku mātei un vēl 
nedzimušajam bērnam. 

Ja, neskatoties uz zināmajiem valproāta riskiem 
grūtniecības laikā un pēc citu ārstēšanas iespēju 
rūpīgas izvērtēšanas, sievietei grūtniecības laikā 
izņēmuma kārtā ir jālieto valproāts epilepsijas 
ārstēšanai, ieteicams:
•	 lietot mazāko efektīvo devu un sadalīt valproāta 

dienas devu vairākās mazākās devās, kas 
jālieto dienas laikā. Lai izvairītos no augstas 
koncentrācijas plazmā, salīdzinājumā ar citām zāļu 
formām vēlams dot priekšroku ilgstošas darbības 
zāļu formas lietošanai.
Visas pacientes, kuras lietojušas valproātu 

grūtniecības laikā, un viņu partneri jānosūta pie 
speciālista, kuram ir pieredze ģenētikas jomā, lai 
saņemtu novērtējumu un konsultācijas par šo 
zāļu iedarbībai pakļautu grūtniecību. Jānodrošina 
specializēta prenatālā uzraudzība, lai konstatētu 
iespējamos nervu caurulītes defektus vai citas 
patoloģijas. Nervu caurulītes defektu risku, kāds var 
būt jebkurā grūtniecības gadījumā, var mazināt folātu 
papildterapija pirms grūtniecības iestāšanās. Tomēr 
pieejamie pierādījumi neliecina, ka tā novērstu 
iedzimtu traucējumu vai patoloģiju risku, ko rada 
valproāta iedarbība.
Farmaceitiem jānodrošina, ka:
•	 katrā valproāta izsniegšanas reizē tiek izsniegta 

pacientes kartīte un ka pacientes saprot tās saturu;
•	 tiek akcentēti vēstījumi par drošumu, tai skaitā par 

nepieciešamību lietot efektīvu kontracepciju; 
•	 pacientēm ir ieteikts nepārtraukt valproātu 
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Šīs vēstules ir publicētas Zāļu valsts aģen-
tūras (ZVA) tīmekļa vietnes www.zva.gov.
lv sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem 
un iestādēm > Zāles > Farmakovigilance 
> Vēstules veselības aprūpes speciālis-
tiem” laikā no 2018. gada 18. septembra 
līdz 2019. gada 7. janvārim.

•	 Jāņem vērā nedaudz paaugstināts venozās 
trombembolijas (VTE) risks sievietēm, kuras 
lieto dienogestu/etinilestradiolu, salīdzinot ar 
zema riska KHKL, kas satur levonorgestrelu/
etinilestradiolu – Bayer AG, 12.12.2018. 

•	 Valproāts : jauni lietošanas ierobežojumi; 
jāievieš Grūtniecības nepieļaušanas programma – 
sanofi-Aventis Latvia SIA, G.L. Pharma GmbH un 
Orion Corporation, 14.11.2018. (Vēstule veselības 
aprūpes speciālistam ir publicēta šī izdevuma 
numura 9.-12. lpp.)

•	 Retinoīdi  (acitretinum, adapalenum, 
alitretinoinum, bexarotenum, isotretinoinum, 
tretinoinum un tazarotenum) – atjaunināta 
informācija par teratogēno iedarbību un 
neiropsihiskiem traucējumiem – retinoīdus 
saturošu zāļu reģistrāciijas apliecības īpašnieki, 
05.11.2018. (Plašāku informāciju lūdzam skatīt šī 
izdevuma numura 7.-8. lpp.)  

Vēstules	veselības	aprūpes	speciālistam	ar	aktualizētu	
zāļu	drošuma	informāciju	–	saskaņotas	ZVA:	saraksts	

•	 Sistēmiski un inhalācijas veidā lietojami 
fluorhinoloni: aortas aneirismas un atslāņošanās 
(disectio aortae) risks – Bayer AG, Zentiva 
k.s., KRKA d.d., Novo mesto, Chiesi 
Farmaceutici S.p.A, Sandoz Pharmaceuticals 
D.D., Pharmaceutical Works Polpharma SA, 
Medochemie Ltd., Aurobindo Pharma (Malta) 
Ltd., un AS Olainfarm, 23.10.2018. 

•	 Hidrohlortiazīds - Risks ne-melanomas ādas 
audzēja (bazālo šūnu karcinoma, plakanšūnu 
karcinoma) attīstībai  –  hidrohlortiazīdu saturošu 
zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, 17.10.2018. 

•	 OZURDEX® 700 mikrogramu intravitreāls 
implants* (deksametazons): pārbaudes laikā 
implantā konstatētas silikona daļiņas – Allergan 
Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. May, 
09.10.2018. 

* Lūdzam ņemt vērā, ka zāles “Ozurdex” Latvijā netiek 
izplatītas.

•	 Sildenafilu (Revatio un Viagra) nedrīkst lietot 
intrauterīnas augšanas aizkavēšanās ārstēšanai – 
Pfizer Europe MA EEIG (Beļģija), 04.10.2018. 

•	 Priekšlaikus pārtraukts klīniskais pētījums par 
rivaroksabanu (Xarelto) pacientiem pēc aortas 
vārstuļa transkatetrālās implantācijas: konstatēts 
jebkādas etioloģijas izraisītas mirstības, trombem-
bolijas un asiņošana – SIA Bayer,  03.10.2018.  

saturošo zāļu lietošanu un nekavējoties sazināties 
ar speciālistu, ja tiek plānota grūtniecība vai ir 
aizdomas par grūtniecību; 

•	 valproāts tiek izsniegts oriģinālajā iepakojumā 
ar ārpusē izvietotu brīdinājumu, jāizvairās no 
iepakojuma sadalīšanas. Ja no tā nav iespējams 
izvairīties, vienmēr jāizsniedz lietošanas 
instrukcijas kopija, pacientes kartīte un kastīte, ja 
tā ir pieejama.

1 Weston J, Bromley R, Jackson CF, et al. Monotherapy tre-
atment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation 
outcomes in the child. Cochrane Database of Systematic Re-
views 2016, Issue 11. Art. No.: CD010224.
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4  Meador K et al. Cognitive Function at 3 years of 
age after fetal exposure to antiepileptic drugs. NEJM 
2009;360(16):1597–1605.

5  Thomas SV et al. Motor and mental development of infants 
exposed to antiepileptic drugs in utero. Epilepsy and Beha-
viour 2008 (13):229–236.

6  Meador KJ, et al. NEAD Study Group. Fetal antiepileptic 
drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD 
study): a prospective observational study. Lancet Neurol 
2013;12(3):244-52.

7  Christensen J et al. Prenatal valproate exposure and risk 
of autism spectrum disorders and childhood autism. JAMA 
2013;309(16):1696–1703.

8  Cohen MJ et al. Fetal antiepileptic drug exposure: motor, 
adaptive and emotional/behavioural functioning at age 3 
years. Epilepsy Behav. 2011; 22(2):240–246.
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Alemtuzumabs – citomegalovīrusa 
infekcija
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Infekcijas
Ziņots par citomegalovīrusa (CMV) infekcijām, to-
starp CMV reaktivizācijas gadījumiem, ar LEMTRA-
DA ārstētajiem pacientiem. Vairums šo gadījumu 
radās 2 mēnešu laikā pēc alemtuzumaba lietošanas. 
Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāapsver imunitātes 
seroloģiskā stāvokļa izvērtēšana saskaņā ar vietējām 
vadlīnijām.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
1. tabula “Infekcijas un infestācijas”: citomegalovīrusa 
infekcija – biežums “retāk”.

Sistēmiski lietojami un inhalējami 
fluorhinoloni – aortas aneirisma un 
disekcija
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Epidemioloģiskajos pētījumos ir ziņots par pa-
augstinātu aortas aneirismas un disekcijas risku pēc 
fluorhinolonu lietošanas, īpaši gados vecākiem pa-
cientiem.
Tāpēc pacientiem ar aneirismu ģimenes anamnēzē 
vai pacientiem, kuriem jau iepriekš diagnosticēta 
aortas aneirisma un/vai aortas disekcija vai kuriem 
ir citi riska faktori vai stāvokļi, kas rada noslieci uz 
aortas aneirismu un disekciju (piemēram, Marfāna 
(Marfan) sindroms, asinsvadu Ēlersa-Danlo (Ehlers-
Danlos) sindroms, Takajasu (Takayasu) arterīts, 
milzšūnu arterīts, Behčeta (Behcet’s) slimība, hip-
ertensija, ap stiprināta ateroskleroze), fluorhi-
noloni jālieto tikai pēc rūpīgas ieguvuma un riska 
izvērtēšanas un citu ārstēšanas iespēju apsvēršanas.

Gadījumā, ja pēkšņi rodas sāpes vēderā, krūškurvī vai 
mugurā, pacientiem jāiesaka nekavējoties vērsties pie 
ārsta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā.

Hidrohlortiazīds — ādas vēzis
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Nemelanomas ādas vēzis
Divos epidemioloģiskos pētījumos, pamatojoties 
uz Dānijas Nacionālo vēža reģistru, novēroja pa-
augstinātu nemelanomas ādas vēža [bazālo šūnu 
karci nomas un plakanšūnu karcinomas] risku, 
palielinoties hidrohlortiazīda kumulatīvajai devai. 
Hidrohlortiazīda fotosensibilizējošā ietekme varētu 
darboties kā iespējamais nemelanomas ādas vēža 
rašanās mehānisms.
Pacientiem, kuri lieto hidrohlortiazīdu, ir jāsniedz 
informācija par nemelanomas ādas vēža risku, 
jāiesaka regulāri pārbaudīt, vai nav radušies jauni 
ādas bojājumi, un nekavējoties ziņot par visiem 
aizdomīgajiem ādas bojājumiem. Lai mazinātu 
ādas vēža risku, pacientiem ir jāiesaka iespējamie 
profilaktiskie pasākumi, piemēram, saules gaismas 
un UV staru iedarbības ierobežošana un atbilstoša 
aizsardzība iedarbības gadījumā. Aizdomīgi ādas 
bojājumi ir nekavējoties jāpārbauda, potenciāli iet-
verot biopsijas materiāla histoloģisku izmeklēšanu. 
Iespējams, ir arī jāpārskata hidrohlortiazīda lieto-
šana pacientiem, kuri agrāk slimojuši ar nemelano-
mas ādas vēzi (skatīt arī 4.8. apakšpunktu).
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Labdabīgi, ļaundabīgi un nezināmas etioloģijas 
audzēji (ieskaitot cistas un polipus).
Biežums “nav zināmi”: nemelanomas ādas vēzis 
(bazālo šūnu karcinoma un plakanšūnu karcinoma).
Atsevišķu nevēlamu blakusparādību apraksts
Nemelanomas ādas vēzis: pamatojoties uz pieejama-
jiem epidemioloģisko pētījumu datiem, novēroja 
no kumulatīvās devas atkarīgu saistību starp hidro-
hlortiazīdu un nemelanomas ādas vēzi (skatīt arī 4.4. 
un 5.1. apakšpunktu). 
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Nemelanomas ādas vēzis: pamatojoties uz pieejama-
jiem epidemioloģisko pētījumu datiem, novēroja 
no kumulatīvās devas atkarīgu saistību starp 
hidrohlortiazīdu un nemelanomas ādas vēzi. Vienā 

Jauni	brīdinājumi	zāļu	aprakstos

PRAC* ieteikumi par signāliem:  2018. gada 
3.-6. septembrī, 1.–4. oktobrī, 29.–31. 
oktobrī, 26.–29. novembrī.

Pievienojamais teksts pasvītrots, bet 
dzēšamais pārsvītrots
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pētījumā bija iekļauta populācija, kuru veidoja 71 
533 bazālo šūnu karcinomas gadījumi un 8629 
plakanšūnu karcinomas gadījumi ar saskaņotiem 
attiecīgi 1 430 833 un 172 462 populācijas kontroles 
gadījumiem. Hidrohlortiazīda lielu devu lietošana 
(kumulatīvā deva ≥50 000 mg) bija saistīta ar 
koriģēto izredžu attiecības rādītāju (OR – odds ratio) 
1,29 (95% TI: 1,23–1,35) bazālo šūnu karcinomas 
gadījumā un 3,98 (95% TI: 3,68–4,31) plakanšūnu 
karcinomas gadījumā. Gan bazālo šūnu, gan 
plakanšūnu karcinomas gadījumā novēroja skaidru 
saistību starp kumulatīvo devu un atbildes reakciju. 
Citā pētījumā atklāja iespējamu saistību starp lūpas 
vēzi (plakanšūnu karcinomu) un hidrohlortiazīda 
iedarbību: 633 lūpas vēža gadījumi tika saskaņoti 
ar 63 067 populācijas kontrolēm, izmantojot 
riskam pakļautās populācijas izlases stratēģiju. Tika 
pierādīta kumulatīvās devas un atbildes reakcijas 
saistība ar koriģēto izredžu attiecības rādītāju 2,1 
(95% TI: 1,7–2,6), kas palielinājās līdz 3,9 (3,0–4,9) 
lielu devu (~25 000 mg) gadījumā un līdz 7,7 (5,7–
10,5) vislielākās kumulatīvās devas (~100  000 mg) 
gadījumā (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Ipilimumabs – citomegalovīrusa iz-
raisīta kuņģa-zarnu trakta infekcija
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ar imūno sistēmu saistītās kuņģa-zarnu trakta bla-
kus parādības.
Pacienti ir jākontrolē, vai neparādās kuņģa-zarnu 
trakta blakusparādību pazīmes un simptomi, kas 
varētu liecināt par imūnās sistēmas radītu kolītu 
vai kuņģa-zarnu trakta perforāciju. Klīniskās iz-
pausmes var būt caureja, biežāka vēdera izeja, sāpes 
vēderā vai svaigu asiņu piejaukums izkārnījumos; ar 
vai bez drudža. Caureja vai kolīts, kas parādās pēc 
ipilimumaba lietošanas uzsākšanas, nekavējoties 
jāizmeklē, lai izslēgtu infekcijas vai citu etioloģiju. 
Klīniskajos pētījumos ar imūno sistēmu saistītā 
kolīta gadījumā konstatēja gļotādas iekaisumu ar 
vai bez čūlām un limfocītu un neitrofilo leikocītu 
infiltrāciju. Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots par 
citomegalovīrusa (CMV) infekcijas/reaktivācijas 
gadījumiem pacientiem ar kortikosteroīdu rezisten-
tu imūnās sistēmas radītu kolītu. Caurejas vai kolīta 
gadījumā ir jāveic fēču izmeklēšana uz infekcijām, lai 
izslēgtu infekciozu vai citu alternatīvu etioloģiju.

Klīnisko pētījumu pieredze par kortikosteroīdu rez-
istentas caurejas vai kolīta ārstēšanu ir ierobežota. 
Tomēr Šādos gadījumos var apsvērt ir jāapsver 
alternatīva imūnsupresīva līdzekļa pievienošanu 
kortikosteroīdu shēmai kortikosteroīdu rezistenta 
imūnās sistēmas radīta kolīta gadījumā, ja ir izslēgti 
citi cēloņi (tostarp citomegalovīrusa (CMV) infekci-
ja/reaktivācija, kas pārbaudīta ar virālu polimerāzes 
ķēdes reakciju (PĶR) biopsijas materiālā, un cita 
virāla, bakteriāla un parazītiska etioloģija).
Klīniskajos pētījumos, ja nepastāvēja kontrindikā-
cijas, pievienoja vienreizēju infliksimaba devu 5 mg/
kg. Infliksimabu nedrīkst lietot, ja pastāv aizdomas 
par kuņģa-zarnu trakta perforāciju vai sepsi (skatīt 
infliksimaba zāļu aprakstu).

Takrolima sistēmiskās zāļu formas – 
Hepatīta E vīrusa infekcija
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Infekcijas, tostarp oportūnistiskas infekcijas
Pacientiem, kurus ārstē ar imūnsupresantiem, to-
starp takrolimu, ir paaugstināts infekciju, tostarp 
oportūnistisku (bakteriālu, sēnīšu, vīrusu un proto-
zoju) infekciju risks. Te jāmin, piemēram, nefropātija 
saistībā ar BK vīrusu un progresējoša multifokāla 
leikoencefalopātija (PML) saistībā ar JC vīrusu. Pa-
cientiem ir arī paaugstināts vīrusu hepatīta infek-
cijas risks (piemēram, hepatīta B un C reaktivācija 
un jauna infekcija, kā arī hepatīta E vīrusa infek-
cija, kas var kļūt hroniska). Šīs infekcijas bieži ir 
saistītas ar augstu kopējo imūnsupresīvo slogu un 
var izraisīt smagus vai letālus stāvokļus, kas ārstiem 
ir jāņem vērā diferenciāldiagnostikā pacientiem ar 
nomāktu imunitāti un pasliktinātu aknu vai nieru 
funkciju vai neiroloģiskiem simptomiem. Profilak-
sei un ārstēšanai ir jānotiek saskaņā ar attiecīgiem 
klīniskiem norādījumiem.

Ksilometazolīns – smaga 
ventrikulāra aritmija pacientiem ar 
pagarināta QT intervāla sindromu
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pacientiem ar pagarināta QT intervāla sindromu, 
kurus ārstē ar ksilometazolīnu, var būt palielināts 
smagas ventrikulāras aritmijas risks.
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Kanagliflozīns; dapagliflozīns; 
empagliflozīns; ertugliflozīns - 
Furnjē gangrēna
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Starpenes nekrotizējošs fascīts (Furnjē gangrēna)
Sieviešu un vīriešu dzimuma pacientiem, kuri lieto 
SGLT2 inhibitorus, pēcreģistrācijas periodā ziņots 
par starpenes nekrotizējoša fascīta (kas pazīstams 
arī kā Furnjē gangrēna) gadījumiem. Tas ir reti sas-
topams, bet nopietns un potenciāli dzīvībai bīstams 
traucējums, kura gadījumā nepieciešama steidzama 
ķirurģiska iejaukšanās un antibakteriāla terapija. Pa-
cientiem jānorāda, ka tad, ja viņiem rodas tādi simp-
tomi kā sāpes, jutīgums, apsārtums vai pietūkums 
ārējo dzimumorgānu vai starpenes apvidū, kopā ar 
drudzi vai vājumu, viņiem jāvēršas pēc medicīniskas 
palīdzības. Jāņem vērā, ka pirms nekrotizējošā fascīta 
var būt uroģenitāla infekcija vai starpenes abscess. 
Ja ir aizdomas par Furnjē gangrēnu, X lietošana 
jāpārtrauc un nekavējoties jāsāk ārstēšana (tai skaitā 
jālieto antibiotikas un jāveic ķirurģiska iejaukšanās).
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Infekcijas un infestācijas
Starpenes nekrotizējošs fascīts (Furnjē gangrēna) 
Biežums “nav zināms”

Karbimazols; tiamazols – jauna 
informācija par zināmo iedzimtu 
defektu un jaundzimušo patoloģiju 
risku, ja šīs zāles lietotas grūtniecības 
laikā
Karbimazols
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Sievietes reproduktīvā vecumā un grūtniecības laikā
Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā 
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Karbimazolu grūtniecēm drīkst lietot tikai pēc 
individuālas ieguvuma un riska izvērtēšanas. Ja 
karbimazolu lieto grūtniecības laikā, jālieto mazākā 
efektīvā deva bez papildu vairogdziedzera hormonu 
lietošanas. Rūpīgi jāuzrauga māte, auglis un 
jaundzimušais (skatīt 4.6. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Sievietes reproduktīvā vecumā

Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā 
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi (skatīt 4.4. 
apakšpunktu).
Grūtniecība
Hipertireoze grūtniecēm atbilstoši jāārstē, lai no -
vērstu nopietnas komplikācijas mātei un auglim. 
Karbimazols cilvēkam spēj šķērsot placentu.
Ņemot vērā epidemioloģiskajos pētījumos par 
cilvēkiem iegūto pieredzi un spontānos ziņojumus, 
tiek izteiktas aizdomas, ka, lietojot grūtniecības laikā, 
īpaši grūtniecības pirmajā trimestrī un lielās devas, 
karbimazols izraisa iedzimtas anomālijas.
Ziņoto anomāliju vidū ir iedzimta ādas aplāzija, 
kraniofaciālas anomālijas (atveru atrēzija; sejas 
dismorfisms), iedzimta nabassaites trūce, barības 
vada atrēzija, nabassaites mezenteriālā vada anomā-
lija un kambaru starpsienas defekts.
Karbimazolu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc 
stingras ieguvuma un riska izvērtēšanas konkrētajai 
pacientei un tikai mazākajā efektīvajā devā, papildus 
nelietojot vairogdziedzera hormonus. Ja karbimazolu 
lieto grūtniecības laikā, ieteicams rūpīgi uzraudzīt 
māti, augli un jaundzimušo (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Tiamazols (sinonīms: metimazols)

Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Sievietes reproduktīvā vecumā un grūtniecības laikā
Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā 
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Tiamazolu grūtniecēm drīkst lietot tikai pēc 
individuālas ieguvuma un riska izvērtēšanas. Ja 
tiamazolu lieto grūtniecības laikā, jālieto mazākā 
efektīvā deva bez papildu vairogdziedzera hormonu 
nozīmēšanas. Rūpīgi jāuzrauga māte, auglis un 
jaundzimušais (skatīt 4.6. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Sievietes reproduktīvā vecumā
Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā 
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi (skatīt 4.4. 
apakšpunktu).
Grūtniecība
Hipertireoze grūtniecēm atbilstoši jāārstē, lai 
novērstu nopietnas komplikācijas mātei un auglim. 
Tiamazols cilvēkam spēj šķērsot placentu. Ņemot 
vērā epidemioloģiskajos pētījumos par cilvēkiem 
iegūto pieredzi un spontānos ziņojumus, tiek 
izteiktas aizdomas, ka, lietojot grūtniecības laikā, 
īpaši grūtniecības pirmajā trimestrī un lielās 



AKTUĀLA DROŠUMA INFORMĀCIJA

©	Zāļu	valsts	aģentūra	 		Cito!	JANVĀRIS	2019/#74	 17

devās, tiamazols izraisa iedzimtas anomālijas. 
Ziņoto anomāliju vidū ir iedzimta ādas aplāzija, 
kranio faciālas anomālijas (atveru atrēzija; sejas 
dismorfisms), iedzimta nabassaites trūce, ba-
rības vada atrēzija, nabassaites mezenteriālā vada 
anomālija un kambaru starpsienas defekts. Tiama-
zolu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc stingras 
ieguvuma un riska izvērtēšanas konkrētajai pacientei 
un tikai mazākajā efektīvajā devā, papildus nelietojot 
vairogdziedzera hormonus. Ja tiamazolu lieto 
grūtniecības laikā, ieteicams stingri uzraudzīt māti, 
augli un jaundzimušo (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Karbimazols; tiamazols – pankreatīts
Karbimazols un tiamazols (sinonīms: 
metimazols)
Zāļu apraksts
4.3. Kontrindikācijas
Pacienti, kuriem anamnēzē ir akūts pankreatīts 
pēc karbimazola vai tā aktīvā metabolīta tiamazola 
lietošanas.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pēcreģistrācijas periodā saņemti ziņojumi par 
akūtu pankreatītu pacientiem, kuri saņem karbi-
mazolu vai tā aktīvo metabolītu tiamazolu. Akūta 
pankreatīta gadījumā karbimazola lietošana 
nekavējoties jāpārtrauc. Karbimazolu nedrīkst lietot 
pacientiem, kuriem anamnēzē ir akūts pankreatīts 
pēc karbimazola vai tā aktīvā metabolīta tiamazola 
lietošanas. Atkārtota lietošana var izraisīt akūta 
pankreatīta recidīvu ar ātrāku sākumu.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Kuņģa - zarnu trakta traucējumi
Biežums “nav zināms”: akūts pankreatīts.

Dulaglutīds; eksenatīds; liraglutīds – 
diabētiska ketoacidoze
TRULICITY

Zāļu apraksts
4.2. Devas un lietošanas veids
Papildterapija
Lietojot Trulicity, nav nepieciešama glikozes koncen-
trācijas paškontrole asinīs.
Paškontrole var būt vajadzīga, lai pielāgotu 
sulfonilurīnvielas atvasinājuma vai insulīna 
devu. Glikozes koncentrācijas asinīs paškontrole 

nepieciešama, lai pielāgotu sulfonilurīnvielas at-
vasinājuma vai insulīna devu, īpaši tad, ja tiek sākta 
Trulicity lietošana un samazināta insulīna deva. 
Insulīna devu ieteicams samazināt pakāpeniski.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ar dulaglutīdu nevar aizstāt insulīnu. No insulīna 
atkarīgiem pacientiem pēc straujas insulīna lietošanas 
pārtraukšanas vai devas samazināšanas ziņots par 
diabētisku ketoacidozi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

BYETTA

Zāļu apraksts
4.2. Devas un lietošanas veids
Tūlītējas iedarbības eksenatīda deva ikdienā nav 
jāpielāgo atkarībā no paškontrolētās glikēmijas. Taču 
asins glikozes paškontrole var būt nepieciešama, lai 
pielāgotu sulfonilurīnvielas atvasinājumu vai bazālā 
insulīna preparāta devu.
Glikozes līmeņa asinīs paškontrole nepieciešama, lai 
pielāgotu sulfonilurīnvielas atvasinājuma vai insu-
līna devu, īpaši tad, ja tiek sākta Byetta lietošana un 
samazināta insulīna deva. Insulīna devu ieteicams 
samazināt pakāpeniski.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ar eksenatīdu nevar aizstāt insulīnu. No insulīna at-
ka rīgiem pacientiem pēc straujas insulīna lietošanas 
pārtraukšanas vai devas samazināšanas ziņots par 
diabētisku ketoacidozi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

BYDUREON

Zāļu apraksts
4.2. Devas un lietošanas veids
Ilgstošās darbības eksenatīda lietošanas laikā papildu 
paškontrole nav nepieciešama.
Glikozes līmeņa paškontrole asinīs var būt 
nepieciešama, lai pielāgotu sulfonilurīnvielas grupas 
līdzekļa devu. Glikozes līmeņa asinīs paškontrole 
nepieciešama, lai pielāgotu sulfonilurīnvielas at-
vasinājuma vai insulīna devu, īpaši tad, ja tiek sākta 
ilg stošas darbības eksenatīda lietošana un samazinā-
ta insulīna deva. Insulīna devu ieteicams samazināt 
pakāpeniski.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ar ilgstošas darbības eksenatīdu nevar aizstāt 
insulīnu. No insulīna atkarīgiem pacientiem pēc 
straujas insulīna lietošanas pārtraukšanas vai devas 
samazināšanas ziņots par diabētisku ketoacidozi 
(skatīt 4.2. apakšpunktu).
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VICTOZA

Zāļu apraksts
4.2. Devas un lietošanas veids
Lai pielāgotu Victoza devu, glikozes līmeņa paš-
kontrole asinīs nav jāveic.
Taču, uzsākot ārstēšanu ar Victoza kombinācijā ar 
sulfonilurīnvielas atvasinājumu vai insulīnu, varētu 
būt nepieciešama glikozes līmeņa asinīs paškontrole, 
lai pielāgotu sulfonilurīnvielas atvasinājuma vai 
insulīna devu Glikozes līmeņa asinīs paškontrole 
nepieciešama, lai pielāgotu sulfonilurīnvielas atva-
sinājuma un insulīna devu, īpaši tad, ja tiek sākta 
Victoza lietošana un samazināta insulīna deva. 
Insulīna devu ieteicams samazināt pakāpeniski.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ar liraglutīdu nevar aizstāt insulīnu. No insulīna 
atkarīgiem pacientiem pēc straujas insulīna lietošanas 
pārtraukšanas vai devas samazināšanas ziņots par 
diabētisku ketoacidozi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

SAXENDA

Zāļu apraksts
4.2. Devas un lietošanas veids
Sākot ārstēšanu ar Saxenda, apsveriet vienlaicīgi lieto tā 
insulīna vai insulīna sekrēciju veicinošo līdzekļu (pie-
mē ram, sulfonilurīnvielas atvasinā jumu) devas sama-
zinā šanu, lai mazinātu hipo glikēmijas risku. Gli ko zes 
līmeņa asinīs paškontrole nepieciešama, lai pielā go tu 
insulīna vai insulīna sekrēciju veicinošo līdzekļu devu.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pacientiem ar cukura diabētu Saxenda nedrīkst 
lietot kā insulīna aizstājēju. No insulīna atkarīgiem 
pacientiem pēc straujas insulīna lietošanas pār trauk-
šanas vai devas samazināšanas ziņots par diabētisku 
ketoacidozi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Tiešas darbības pretvīrusu līdzekļi 
(direct acting antivirals, DAAV), 
kas indicēti C hepatīta ārstēšanai – 
disglikēmija
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Lietošana cukura diabēta pacientiem
Uzsākot C hepatīta vīrusa (CHV) infekcijas ārstē-

šanu ar {tiešas darbības pretvīrusu līdzeklis/
DAA}, cukura diabēta pacientiem var uzlaboties 
glikozes kontrole, kas potenciāli var izraisīt simpto-
mātisku hipoglikēmiju. Cukura diabēta pacientiem, 
kuriem uzsākta ārstēšana ar {tiešas darbības pret-
vīrusu līdzeklis/DAA}, ir rūpīgi jākontrolē cukura 
līmenis, jo īpaši ārstēšanas pirmo 3 mēnešu laikā, 
un nepieciešamības gadījumā jāmaina diabēta me-
dikamentozā terapija. Par diabēta ārstēšanu at bil-
dīgais pacienta ārsts ir jāinformē par ārstēšanas 
uz sāk šanu ar {tiešas darbības pretvīrusu līdzeklis/
DAA}.

Hormonālie kontracepcijas 
līdzekļi** – pašnāvnieciskas 
tieksmes, lietojot hormonālās 
kontracepcijas līdzekļus, kā 
aprakstīts nesenā publikācijā
Zāļu apraksts

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Nomākts garastāvoklis un depresija ir labi zināmas 
hormonālās kontracepcijas līdzekļu lietošanas 
nevēlamās blakusparādības (skatīt 4.8. apakšpunktu). 
Depresija var būt nopietna, un tā ir zināms 
pašnāvnieciskas uzvedības un pašnāvības riska 
faktors. Sievietēm ir jāiesaka sazināties ar ārstu, 
ja viņām rodas garastāvokļa maiņas un depresijas 
simptomi, tostarp neilgi pēc ārstēšanas uzsākšanas.

Dolutegravīrs – novērojuma 
pētījuma par dzemdību iznākumu 
ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) 
inficētām sievietēm sākotnējo datu 
izvērtējums
Zāļu apraksts
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Sievietes reproduktīvā vecumā
Pirms dolutegravīra terapijas uzsākšanas sievietēm 
reproduktīvā vecumā ir jāveic grūtniecības tests. 
Sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras lieto 
dolutegravīru, visu terapijas laiku ir jālieto efektīvi 
kontracepcijas līdzekļi.
Grūtniecība
Novērojuma pētījuma sākotnējie dati liecina par 
paaugstinātu nervu caurulītes defekta sastopamību 
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Aicinām	ziņot	par	zāļu	blaknēm!	

Balstoties uz saņemtiem blakņu ziņojumiem, tiek atklāta jauna, pacienta ārstēšanai klī-
niski nozīmīga informācija, ar kuru tiek papildināti zāļu apraksti un lietošanas instrukci-
jas, kā arī noteikti zāļu riskmazināšanas pasākumi pacientu drošībai.

Veselības aprūpes speciālisti visērtāk par visām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai var ziņot* elektroniski, 
tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv klikšķinot uz banera “Ziņot par zāļu blaknēm”. 

Ziņošanas veidlapu var arī izdrukāt, aizpildīt un nosūtīt aģentūrai 
• pa pastu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003)
• vai pa faksu: 67078428. 

*Ziņojumā sniegtajai informācijai tiek garantēta konfidencialitāte.

(0,9 %) jaundzimušajiem, kuru mātes bērna ieņem-
šanas laikā ir lietojušas dolutegravīru, salīdzinot ar 
mātēm, kuras saņēma ārstēšanu bez dolutegravīra 
(0,1 %).
Nervu caurulītes defekta sastopamība vispārējā po-
pulācijā svārstās no 0,5 līdz 1 gadījumam uz 1000 
dzīvi dzimušiem zīdaiņiem (0,05–0,1 %). Tā kā ner-
vu caurulītes defekti rodas augļa attīstības pirmo 4 
nedēļu laikā (kad nervu caurulīte noslēdzas), šāds 
potenciālais risks varētu skart sievietes, kuras bērna 
ieņemšanas brīdī un agrīnā grūtniecības stadijā 
ir lietojušas dolutegravīru. Ja vien nepastāv citas 
alternatīvas, nervu caurulītes defekta potenciālā 
riska dēļ dolutegravīru nedrīkst lietot grūtniecības 
pirmajā trimestrī.
Vairāk nekā 1000 dzemdību iznākumu pēc šo zāļu 
lietošanas grūtniecēm otrajā un trešajā trimestrī 
liecina, ka nav pierādījumu par paaugstinātu 

iedzimtu defektu risku un negatīvu ietekmi uz 
augli/jaundzimušo. Tomēr, tā kā nav zināms me-
hā nisms, ar kādu dolutegravīrs var ietekmēt cil-
vēkiem grūtniecību, lietošanas drošumu otrajā un 
trešajā grūtniecības trimestrī nevar apstiprināt. 
Dolutegravīru grūtniecības otrajā un trešajā 
trimestrī drīkst lietot tikai tad, ja paredzamais 
ieguvums attaisno potenciālo risku auglim.
Dzīvnieku reproduktīvās toksicitātes pētījumos ne-
tika konstatēta nekāda nelabvēlīga ietekme uz at-
tīstību, tostarp nervu caurulītes defekti (skatīt 5.3. 
apakšpunktu). Pierādīts, ka dolutegravīrs dzīv-
niekiem šķērso placentāro barjeru.

Vēre
European Medicines Agency, homepage, section “Human regula-
tory” > “Post-authorisation”. Available: https://www.ema.euro-
pa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigi-
lance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals 

* PRAC – Eiropas Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja, kurā Latviju pārstāv un strādā Zāļu valsts aģentūras 
farmakovigilances eksperti. 
** Hlormadinons, estradiols; hlormadinona acetāts, etinilestradiols; konjugētie estrogēni, medrogestons; konjugētie estrogēni, 
medroksiprogesterona acetāts; konjugētie estrogēni, norgestrels; ciproterons, etinilestradiols; ciproterona acetāts, estradiola 
valerāts; dezogestrels; dezogestrels, etinilestradiols; dienogests, estradiols; dienogests, etinilestradiols; drospirenons, estradiols; 
drospirenons, etinilestradiols; estradiols, estriols, levonorgestrels; estradiols, gestodēns; estradiols, levonorgestrels; estradiols, 
medroksiprogesterona acetāts; estradiols, nomegestrola acetāts; estradiols, noretisterons; estradiols, norgestimāts; estradiols (17-
bēta), progesterons; estradiols (17-bēta), trimegestons; estradiola valerāts, norgestrels; etinilestradiols, etonogestrels; etinilestradiols, 
etinodiols; etinilestradiols, gestodēns; etinilestradiols, gestodēns; etinilestradiols, levonorgestrels; etinilestradiols, linestrenols; 
etinilestradiols, noretisterons; etinilestradiols, norgestimāts; etinilestradiols, norgestrels; levonorgestrels, etinilestradiols; 
etinilestradiols; levonorgestrels; medroksiprogesterons; mestranols, noretisterons; nomegestrols; nomegestrola acetāts, estradiols; 
norelgestromīns, etinilestrdiols; noretisterons.
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Ziņojiet	par	negadījumiem	ar	medicīniskām	ierīcēm!	
Ja Jūs pamanāt nepareizu medicīniskās ierīces darbību vai dar-

bības pasliktināšanos, kas pacientam, lietotājam vai citai personai 
var vai varēja izraisīt nopietnus veselības traucējumus vai nāvi, 
Zāļu valsts aģentūra (ZVA) aicina par to ziņot, aizpildot tīmekļa 
vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Ziņot par negadījumiem ar me-
dicīniskām ierīcēm” esošo veidlapu. Aicinām šo veidlapu sūtīt:  

• info@zva.gov.lv (ziņojumam jābūt parakstītam, izmantojot drošu elektronisko parakstu); 
• pa pastu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003)
• vai iesniegt ZVA klātienē. 

 Pateicamies veselības aprūpes speciālistiem, kas snieguši šādus ziņojumus! 

Zāles,	ko	sāk	izplatīt	Latvijā
(no 2018. gada 11. septembra līdz 2019. gada 25. janvārim)
Sarakstā ir iekļautas gan zāles, ko Latvijā uzsāk izplatīt no jauna, gan zāles, kuru izplatīšana pēc pārtraukuma 
tiek atsākta. Sniegta informācija par Latvijas Zāļu reģistrā iekļautām zālēm: Zāļu valsts aģentūrā nacionāli re-
ģistrētām, Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA) centralizēti reģistrētām un paralēli importētām zālēm. Reģistrācijas 
numurs EMA reģistrētām zālēm sākas ar burtiem “EU”. Savukārt paralēli importētām zālēm - ar burtu ”I”.

Zāļu nosaukums, forma  
un dozējums

Starptautiskais  
nosaukums

Reģistrācijas 
numurs

Farmakoterapeitiskā  
grupa

Prenessa 2 mg tabletes, tabletes 2 mg Tert-butylamini perindoprilum 06-0127 AKE inhibitors

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes, tabletes 5 mg/25mg Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum I000922 AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis

Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes, tabletes 5 mg/25mg Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum I000976 AKE inhibitors, diurētisks līdzeklis

Wamlox 5 mg/80 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 5 mg/80 mg

Amlodipinum, Valsartanum 16-0052 angiotenzīna II antagonists un kalcija 
kanālu blokators

Canocord 32 mg tabletes, tabletes 32 mg Candesartanum cilexetilum 11-0306 angiotenzīna II receptoru antagonists

Canocord 8 mg tabletes, tabletes 8 mg Candesartanum cilexetilum 11-0304 angiotenzīna II receptoru antagonists

Lorista 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 25 mg

Losartanum kalicum 09-0437 angiotenzīna II receptoru antagonists

Olmesartan Krka 20 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 20 mg

Olmesartanum medoxomilum 10-0385 angiotenzīna II receptoru antagonists

Valsartan Krka 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 40 mg

Valsartanum 12-0255 angiotenzīna II receptoru antagonists

Venofer 100 mg fer/5 ml šķīdums injekcijām vai 
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, šķīdums 
injekcijām vai koncentrāts infūziju šķīdumam 20 mg/ml

Ferrum I000909 antianēmisks līdzeklis

Ciprinol 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 500 mg

Ciprofloxacinum I000936 antibakteriāls līdzeklis

Ciprinol 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 500 mg

Ciprofloxacinum I001016 antibakteriāls līdzeklis
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Archifar 1 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai, pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai 1 g

Meropenemum 18-0125 antibiotisks līdzeklis

Archifar 500 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai, pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai 500 mg

Meropenemum 18-0124 antibiotisks līdzeklis

Dalacin C 300 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 300 
mg

Clindamycinum I000896 antibiotisks līdzeklis

Fotaxil 2 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai, pulveris injekciju/infūziju šķīduma 
pagatavošanai 2 g

Cefotaximum 18-0102 antibiotisks līdzeklis

Fromilid 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 500 mg

Clarithromycinum I000934 antibiotisks līdzeklis

Levalox 250 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 250 mg

Levofloxacinum 15-0089 antibiotisks līdzeklis

Levalox 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 500 mg

Levofloxacinum 15-0090 antibiotisks līdzeklis

Medoclav 400 mg/57 mg/5 ml pulveris iekšķīgi 
lietojamas suspensijas pagatavošanai, pulveris 
iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400 
mg/57 mg/5 ml

Amoxicillinum, Acidum clavulanicum 17-0050 antibiotisks līdzeklis

Moloxin 400 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 400 mg

Moxifloxacinum 14-0148 antibiotisks līdzeklis

Moloxin 400 mg/250 ml šķīdums infūzijām, šķīdums 
infūzijām 400 mg/250 ml

Moxifloxacinum 16-0048 antibiotisks līdzeklis

Coaxil 12,5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 12,5 mg

Tianeptinum natricum I000912 antidepresants

Forvel 0,4 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām, 
šķīdums injekcijām/infūzijām 0,4 mg/ml

Naloxoni hydrochloridum 17-0156 antidots

Mestinon 60 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 60 mg

Pyridostigmini bromidum 17-0042 antiholīnesterāzes līdzeklis

Arisppa 10 mg tabletes, tabletes 10 mg Aripiprazolum 15-0037 antipsihotisks līdzeklis

Torendo Q-Tab 1 mg mutē disperģējamās tabletes, 
mutē disperģējamās tabletes 1 mg

Risperidonum 06-0295 antipsihotisks līdzeklis

Livormac 100 mg/40000 SV/g vaginālais krēms, 
vaginālais krēms 100 mg/40000 SV/g

Nifuratelum, Nystatinum 13-0142 antiseptisks līdzeklis

Fraxiparine 3800 SV anti-factor Xa/0,4 ml šķīdums 
injekcijām, šķīdums injekcijām 3800 anti-Xa SV/0,4 ml

Nadroparinum calcicum I001017 antitrombotisks līdzeklis

Losmina 10000 SV (100 mg)/1 ml šķīdums injekcijām 
pilnšļircē, šķīdums injekcijām pilnšļircē 10000 SV (100 
mg)/1 ml

Enoxaparinum natricum 17-0112 antitrombotisks līdzeklis

Losmina 2000 SV (20 mg)/0,2 ml šķīdums injekcijām 
pilnšļircē, šķīdums injekcijām pilnšļircē 2000 SV (20 
mg)/0,2 ml

Enoxaparinum natricum 17-0116 antitrombotisks līdzeklis

Losmina 4000 SV (40 mg)/0,4 ml šķīdums injekcijām 
pilnšļircē, šķīdums injekcijām pilnšļircē 4000 SV (40 
mg)/0,4 ml

Enoxaparinum natricum 17-0115 antitrombotisks līdzeklis

Losmina 6000 SV (60 mg)/0,6 ml šķīdums injekcijām 
pilnšļircē, šķīdums injekcijām pilnšļircē 6000 SV (60 
mg)/0,6 ml

Enoxaparinum natricum 17-0114 antitrombotisks līdzeklis

Losmina 8000 SV (80 mg)/0,8 ml šķīdums injekcijām 
pilnšļircē, šķīdums injekcijām pilnšļircē 8000 SV (80 
mg)/0,8 ml

Enoxaparinum natricum 17-0113 antitrombotisks līdzeklis
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Nuwiq, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma 
pagatavošanai 2000 SV

Simoctocogum alfa EU/1/14/936/004 asins koagulācijas faktors

Dukoral, suspensija un putojošas granulas iekšķīgi 
lietojama šķīduma pagatavošanai

Vaccinum cholerae EU/1/03/263/002-P01 Baktēriju vakcīna

Betaloc ZOK 100 mg ilgstošās darbības tabletes, 
ilgstošās darbības tabletes 100 mg

Metoprololi succinas I000990 beta adrenoblokators

Sobycor 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 10 mg

Bisoprololi fumaras 14-0035 beta adrenoblokators

Sobycor 2,5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 2,5 mg

Bisoprololi fumaras 14-0033 beta adrenoblokators

Sobycor 5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 5 mg

Bisoprololi fumaras 14-0034 beta adrenoblokators

Dulsevia 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, 
zarnās šķīstošās cietās kapsulas 30 mg

Duloxetinum 15-0068 citi antidepresanti

Kuvan, šķīdināmās tabletes 100 mg Sapropterinum EU/1/08/481/002-P01 citi gastrointestinālā trakta un 
metabolisma produkti

Multi-Action ACTIFED tabletes, tabletes 60 mg/2,5 mg Triprolidini hydrochloridum, 
Pseudoephedrini hydrochloridum

I000932 dekongestants un antialerģisks 
līdzeklis

Fucicort Lipid krēms, krēms 20 mg/1 mg/g Acidum fusidicum, Betamethasonum I000994 dermatoloģisks līdzeklis

Spirix 25 mg tabletes, tabletes 25 mg Spironolactonum 99-0352 diurētisks līdzeklis

Torasemid HEXAL 50 mg tabletes, tabletes 50 mg Torasemidum I000955 diurētisks līdzeklis

Rekovelle, šķīdums injekcijām 72 µg/2.16 ml Follitropinum delta EU/1/16/1150/006 dzimumhormoni un reproduktīvās 
sistēmas modulatori, gonadotropīni

Rekovelle, šķīdums injekcijām 36 µg/1.08 ml Follitropinum delta EU/1/16/1150/005 dzimumhormoni un reproduktīvās 
sistēmas modulatori, gonadotropīni

Rekovelle, šķīdums injekcijām 12 µg/0.36 ml Follitropinum delta EU/1/16/1150/004 dzimumhormoni un reproduktīvās 
sistēmas modulatori, gonadotropīni

Wobenzym zarnās šķīstošās tabletes, zarnās 
šķīstošās tabletes 

Rutosidum, Lipasum, Amylasum, 
Papainum, Bromelainum, 
Chymotrypsinum, Trypsinum, 
Pancreatinum

94-0047 enzīmu preparāts

Sildenafil Accord 100 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 100 mg

Sildenafilum 11-0113 erektilās disfunkcijas ārstēšanas 
līdzeklis

Viagra, apvalkotās tabletes 100 mg Sildenafilum EU/1/98/077/011-P01 erektilās disfunkcijas ārstēšanas 
līdzeklis

Viavardis 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 10 mg

Vardenafilum 17-0069 erektilās disfunkcijas ārstēšanas 
līdzeklis

Viavardis 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 20 mg

Vardenafilum 17-0070 erektilās disfunkcijas ārstēšanas 
līdzeklis

Fucidin H 20 mg/g + 10 mg/g krēms, krēms 
20mg/10mg/g

Acidum fusidicum, Hydrocortisoni 
acetas

I001019 glikokortikoīds, antibakteriāls līdzeklis

Fabrazyme, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta 
pagatavošanai 5 mg

Agalsidasum beta EU/1/01/188/004 gremošanas trakta un vielmaiņas 
līdzekļi - enzīmi

Fabrazyme, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta 
pagatavošanai 35 mg

Agalsidasum beta EU/1/01/188/001 gremošanas trakta un vielmaiņas 
līdzekļi - enzīmi

Hepa-Merz 3000 3 g/5 g granulas iekšķīgi lietojama 
šķīduma pagatavošanai, granulas iekšķīgi lietojama 
šķīduma pagatavošanai 3000 mg

Ornithini aspartas I000938 hepatoterapeitisks līdzeklis

Lescol XL 80 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās 
darbības tabletes 80 mg

Fluvastatinum I000920 hipolipidēmizējošs līdzeklis
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Rosuvastatin Krka 15 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 15 mg

Rosuvastatinum 11-0271 hipolipidēmizējošs līdzeklis

Rosuvastatin Krka 30 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 30 mg

Rosuvastatinum 11-0273 hipolipidēmizējošs līdzeklis

Rosuvastatin Krka 5 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 5 mg

Rosuvastatinum 11-0269 hipolipidēmizējošs līdzeklis

Sorvasta 5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 5 mg

Rosuvastatinum 11-0026 hipolipidēmizējošs līdzeklis

Caduet 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 10 mg/10 mg

Amlodipinum, Atorvastatinum I000929 hipolipidēmizējošs līdzeklis, 
kombinācijas

Caduet 5 mg/10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 5 mg/10 mg

Amlodipinum, Atorvastatinum I000930 hipolipidēmizējošs līdzeklis, 
kombinācijas

Cinnabsin N tabletes, tabletes Cinnabaris, Hydrastis, Kalium 
bichromicum, Echinacea angustifolia

04-0013 homeopātisks līdzeklis

RoActemra, koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai 20 mg/ml

Tocilizumabum EU/1/08/492/001 Imunitāti nomācoši līdzekļi un 
interleikīna inhibitori

RoActemra, koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai 20 mg/ml

Tocilizumabum EU/1/08/492/003 Imunitāti nomācoši līdzekļi un 
interleikīna inhibitori

Kineret, šķīdums injekcijām 100 mg/0,67 ml Anakinrum EU/1/02/203/006 imūnmodulators

Roferon-A 3 miljoni starptautisko vienību (SV)/0,5 
ml šķīdums injekcijām pilnšļircē, šķīdums injekcijām 
pilnšļircē 3 miljoni SV/0,5 ml

Interferonum alfa-2a I000914 imūnmodulators

Xultophy, šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 
100 V/ml/3,6 mg/ml

Insulinum degludecum, Liraglutidum EU/1/14/947/002-P01 insulīns un tā analogi

Setlona 120/15 mikrogrami/24 stundās vaginālās 
ievadīšanas sistēma, vaginālās ievadīšanas sistēma 
120/15 mikrogrami/24 stundās

Etonogestrelum, Ethinylestradiolum 17-0146 intravagināls kontraceptīvs līdzeklis

Norvasc 10 mg tabletes, tabletes 10 mg Amlodipinum I000911 kalcija kanālu blokators

Prelum 4 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 
4 mg

Lacidipinum 15-0154 kalcija kanālu blokators

Prelum 6 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 
6 mg

Lacidipinum 15-0155 kalcija kanālu blokators

Pelgraz, šķīdums injekcijām 6 mg Pegfilgrastimum EU/1/18/1313/001 koloniju stimulētājfaktori

Dexamethason Krka 40 mg tabletes, tabletes 40 mg Dexamethasonum 16-0192 kortikosteroīdi sistēmiskai lietošanai

Pulmicort 0,5 mg/ml suspensija inhalācijām 
ar izsmidzinātāju, suspensija inhalācijām ar 
izsmidzinātāju 0,5 mg/ml

Budesonidum I000853 kortikosteroīds

Pulmicort 0,5 mg/ml suspensija izsmidzināšanai, 
suspensija izsmidzināšanai 0,5 mg/ml

Budesonidum I000958 kortikosteroīds

Palonosetron Accord, šķīdums injekcijām 250 µg Palonosetronum EU/1/16/1104/001 līdzekļi pret vemšanu un sliktu dūšu, 
serotonīna antagonisti

Bexsero, suspensija injekcijām 1 UD Meningococcal group B Vaccine (rDNA, 
component, adsorbed)

EU/1/12/812/001-P01 meningokoku vakcīna

Midazolam Kalceks 5 mg/ml šķīdums injekcijām/
infūzijām, šķīdums injekcijām/infūzijām 5 mg/ml

Midazolamum 18-0110 miega un sedatīvie līdzekļi

Doreta 75 mg/650 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 75 mg/650 mg

Tramadoli hydrochloridum, 
Paracetamolum

12-0062 narkotisks analgētisks līdzeklis

Maracex 20 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām, 
šķīdums injekcijām/infūzijām 20 mg/ml

Morphini hydrochloridum 18-0066 narkotisks analgētisks līdzeklis
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Arcoxia 60 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 60 mg

Etoricoxibum I000968 nesteroīdie pretiekaisuma un 
pretreimatisma līdzekļi

Arcoxia 90 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 90 mg

Etoricoxibum I000969 nesteroīdie pretiekaisuma un 
pretreimatisma līdzekļi

Ketesse 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 25 mg

Dexketoprofenum 06-0084 nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Melox 15 mg tabletes, tabletes 15 mg Meloxicamum 04-0079 nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Nalgedol 220 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 220 mg

Naproxenum natricum 13-0144 nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Xefo Rapid 8 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 8 mg

Lornoxicamum I000967 nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Corneregel 5% acu gels, acu gels 50 mg/g Dexpanthenolum I000965 oftalmoloģisks līdzeklis

Corneregel 5% acu gels, acu gels 50 mg/g Dexpanthenolum I000975 oftalmoloģisks līdzeklis

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

Bendamustini hydrochloridum 16-0004 onkoloģisks līdzeklis

Carboplatin Accord 10 mg/ml koncentrāts infūziju 
šķīduma pagatavošanai, koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai 10 mg/ml

Carboplatinum 09-0483 onkoloģisks līdzeklis

Meaxin 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 100 mg

Imatinibum 13-0033 onkoloģisks līdzeklis

Meaxin 400 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 400 mg

Imatinibum 13-0034 onkoloģisks līdzeklis

Lactulose Fresenius 670 mg/ml šķīdums iekšķīgai 
lietošanai, šķīdums iekšķīgai lietošanai 670 mg/ml

Lactulosum 10-0551 osmotiskas darbības caurejas līdzeklis

Orindille 0,02 mg/3 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 0,02 mg/3 mg

Ethinylestradiolum, Drospirenonum 14-0047 pretapaugļošanās līdzeklis

AirFluSal 25/250 mikrogrami/devā aerosols 
inhalācijām, zem spiediena, suspensija, aerosols 
inhalācijām, zem spiediena, suspensija 25/250 µg/devā

Salmeterolum, Fluticasoni propionas 17-0091 pretastmas līdzeklis

Flixotide 125 Inhaler N aerosols inhalācijām, zem 
spiediena, suspensija, aerosols inhalācijām, zem 
spiediena, suspensija 125 µg/devā

Fluticasoni propionas I000953 pretastmas līdzeklis

Ventolin sīrups, sīrups 2 mg/5 ml Salbutamolum I000903 pretastmas līdzeklis

Mylotarg, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta 
pagatavošanai 5 mg

Gemtuzumabum ozogamicinum EU/1/18/1277/001 pretaudzēju līdzeklis

Kisqali, apvalkotās tabletes 200 mg Ribociclibum EU/1/17/1221/005 pretaudzēju līdzekļi – 
proteīntirozīnkināzes inhibitori

Nexium 40 mg zarnās šķīstošās tabletes, zarnās 
šķīstošās tabletes 40 mg

Esomeprazolum I001025 pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa 
inhibitors

Daltex 50 mg/1000 mg apvalkotās tabletes, 
apvalkotās tabletes 50 mg/1000 mg

Vildagliptinum, Metformini 
hydrochloridum

17-0208 pretdiabēta līdzeklis

Daltex 50 mg/850 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 50 mg/850 mg

Vildagliptinum, Metformini 
hydrochloridum

17-0207 pretdiabēta līdzeklis

Pioglitazone Accord, tabletes 30 mg Pioglitazonum EU/1/11/722/012 pretdiabēta līdzeklis

Steglatro, apvalkotās tabletes 5 mg Ertugliflozinum EU/1/18/1267/002 pretdiabēta līdzeklis

Suliqua, šķīdums injekcijām 100 V/ml/50 µg/ml Insulinum glarginum, Lixisenatidum EU/1/16/1157/002 pretdiabēta līdzeklis

Suliqua, šķīdums injekcijām 100 V/ml/33 µg/ml Insulinum glarginum, Lixisenatidum EU/1/16/1157/004 pretdiabēta līdzeklis
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Segluromet, apvalkotās tabletes 7,5 mg/1000 mg Ertugliflozinum, Metformini 
hydrochloridum

EU/1/18/1265/025 pretdiabēta līdzeklis, kombinēts 
perorāls hipoglikemizējošs līdzeklis

Segluromet, apvalkotās tabletes 2,5 mg/1000 mg Ertugliflozinum, Metformini 
hydrochloridum

EU/1/18/1265/011 pretdiabēta līdzeklis, kombinēts 
perorāls hipoglikemizējošs līdzeklis

Diacomit, cietās kapsulas 500 mg Stiripentolum EU/1/06/367/005 pretepilepsijas līdzeklis

Diacomit, cietās kapsulas 250 mg Stiripentolum EU/1/06/367/002 pretepilepsijas līdzeklis

Diacomit, pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas 
pagatavošanai 250 mg

Stiripentolum EU/1/06/367/008 pretepilepsijas līdzeklis

Diacomit, pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas 
pagatavošanai 500 mg

Stiripentolum EU/1/06/367/011 pretepilepsijas līdzeklis

Kanilad 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 100 mg

Lacosamidum 17-0224 pretepilepsijas līdzeklis

Kanilad 150 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 150 mg

Lacosamidum 17-0225 pretepilepsijas līdzeklis

Kanilad 200 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 200 mg

Lacosamidum 17-0226 pretepilepsijas līdzeklis

Kanilad 50 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 50 mg

Lacosamidum 17-0223 pretepilepsijas līdzeklis

Pragiola 150 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 150 
mg

Pregabalinum 15-0079 pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Accord, cietās kapsulas 150 mg Pregabalinum EU/1/15/1027/045 pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Accord, cietās kapsulas 75 mg Pregabalinum EU/1/15/1027/023 pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Zentiva k.s., cietās kapsulas 75 mg Pregabalinum EU/1/16/1166/012 pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Zentiva k.s., cietās kapsulas 150 mg Pregabalinum EU/1/16/1166/017 pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Zentiva k.s., cietās kapsulas 75 mg Pregabalinum EU/1/16/1166/011 pretepilepsijas līdzeklis

Opexa 2,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai, 
šķīdums iekšķīgai lietošanai 2,5 mg/ml

Bilastinum 17-0161 prethistamīna līdzeklis

Zyrtec 10 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums, 
pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 10 mg/ml

Cetirizini dihydrochloridum I000984 prethistamīna līdzeklis

Xymelin 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums, deguna 
aerosols, šķīdums 1 mg/ml

Xylometazolini hydrochloridum 93-0470 pretiesnu līdzeklis

Aimovig, šķīdums injekcijām 70 mg Erenumabum EU/1/18/1293/001 pretmigrēnas līdzeklis

Clotrimazolum GSK 10 mg/g krēms, krēms 10 mg/g Clotrimazolum I000882 pretsēnīšu līdzeklis

Travocort 1 mg/10 mg/g krēms, krēms 1 mg/10 mg/g Isoconazoli nitras, Diflucortoloni 
valeras

I000992 pretsēnīšu līdzeklis

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, 
apvalkotās tabletes 600 mg/200 mg/245 mg

Efavirenzum, Emtricitabinum, 
Tenofovirum disoproxilum

EU/1/17/1222/001 pretvīrusu līdzeklis

Juluca, apvalkotās tabletes 50 mg/25 mg Dolutegravirum, Rilpivirinum EU/1/18/1282/001 pretvīrusu līdzeklis

Tenofovir disoproxil Mylan, apvalkotās tabletes 245 
mg

Tenofovirum disoproxilum EU/1/16/1129/001-P01 pretvīrusu līdzeklis

Zeffix, apvalkotās tabletes 100 mg Lamivudinum EU/1/99/114/001-P01 pretvīrusu līdzeklis

Tanyz ERAS 0,4 mg ilgstošās darbības tabletes, 
ilgstošās darbības tabletes 0,4 mg

Tamsulosini hydrochloridum 11-0018 prostatoterapeitisks līdzeklis

Ritonavir Mylan, apvalkotās tabletes 100 mg Ritonavirum EU/1/17/1242/001 proteāzes inhibitors

Imatinib Teva, apvalkotās tabletes 400 mg Imatinibum EU/1/12/808/017 proteīnkināzes inhibitori

Imatinib Teva, apvalkotās tabletes 100 mg Imatinibum EU/1/12/808/010 proteīnkināzes inhibitori
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Zāļu nosaukums, forma  
un dozējums

Starptautiskais  
nosaukums

Farmakoterapeitiskā  
grupa

Quinapril Polpharma 10 mg apvalkotās tabletes 10 mg Quinaprilum AKE inhibitors

Quinapril Polpharma 20 mg apvalkotās tabletes 20 mg Quinaprilum AKE inhibitors

Enalapril/Lercanidipine PharmaSwiss 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes 10 
mg/10 mg

Enalaprili maleas, Lercanidipini 
hydrochloridum

AKE inhibitors, kalcija kanālu blokators

Enalapril/Lercanidipine PharmaSwiss 20 mg/10 mg apvalkotās tabletes 20 
mg/10 mg

Enalaprili maleas, Lercanidipini 
hydrochloridum

AKE inhibitors, kalcija kanālu blokators

Inspra 25 mg apvalkotās tabletes 25 mg Eplerenonum aldosterona antagonists

Inspra 50 mg apvalkotās tabletes 50 mg Eplerenonum aldosterona antagonists

Ionsys 40 µg/devā Fentanylum analgētisks līdzeklis

Testim 50 mg transdermāls gels 50 mg Testosteronum androgēns līdzeklis

Prescanden HCT 32 mg/12,5 mg tabletes 32 mg/12,5 mg Candesartanum cilexetilum, 
Hydrochlorothiazidum

angiotenzīna II antagonists un diurētisks 
līdzeklis

Prescanden HCT 32 mg/25 mg tabletes 32 mg/25 mg Candesartanum cilexetilum, 
Hydrochlorothiazidum

angiotenzīna II antagonists un diurētisks 
līdzeklis

Losartan Actavis 50 mg apvalkotās tabletes 50 mg Losartanum kalicum angiotenzīna II receptoru antagonists

Cordarone 50 mg/ml koncentrāts injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai 
50 mg/ml

Amiodaroni hydrochloridum antiaritmisks līdzeklis

Linezolid Polpharma 600 mg apvalkotās tabletes 600 mg Linezolidum antibakteriāls līdzeklis

No	Zāļu	reģistra	izslēgtās	zāles	
Izslēgtas no Latvijas Zāļu reģistra laikā no 2018. gada 11. septembra līdz 26. novembrim dažādu iemeslu 
dēļ (beidzies reģistrācijas derīguma termiņš, atsauktas no Latvijas Zāļu reģistra pēc reģistrācijas apliecības 
īpašnieka iniciatīvas u.c.).

Pantoprazole Unifarma 40 mg pulveris injekciju 
šķīduma pagatavošanai, pulveris injekciju šķīduma 
pagatavošanai 40 mg

Pantoprazolum 18-0065 protonu sūkņa inhibitors

Sinupret forte apvalkotās tabletes, apvalkotās 
tabletes 

Gentianae radix, Verbenae herba, 
Rumicis herba, Sambuci flos, Primulae 
flos

I000931 sekretolītisks līdzeklis

Xeljanz, apvalkotās tabletes 5 mg Tofacitinibum EU/1/17/1178/003 selektīvi imūnās sistēmas darbību 
nomācošs līdzeklis

Phezam 400 mg/25 mg cietās kapsulas, cietās 
kapsulas 400 mg/25 mg

Piracetamum, Cinnarizinum I001024 smadzeņu asinsriti uzlabojošs līdzeklis

Buscapina 10 mg supozitoriji, supozitoriji 10 mg Hyoscini butylbromidum I001023 spazmolītisks līdzeklis

Kengrexal, pulveris injekciju vai infūziju šķīduma 
koncentrāta pagatavošanai 50 mg

Cangrelorum EU/1/15/994/001 trombocītu agregācijas inhibitori, 
izņemot heparīnu

Vesicare 1 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 
suspensija iekšķīgai lietošanai 1 mg/ml

Solifenacini succinas 15-0265 uroloģisks līdzeklis

Emla (2,5 + 2,5) % krēms, krēms 5% Prilocainum, Lidocainum I000985 vietējās anestēzijas līdzeklis

Boncel 25000 SV šķīdums iekšķīgai lietošanai, šķīdums 
iekšķīgai lietošanai 25000 SV

Colecalciferolum 18-0052 vitamīnu preparāts
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Bactox 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 
250 mg/5 ml

Amoxicillinum antibiotisks līdzeklis

Bactox 500 mg cietās kapsulas 500 mg Amoxicillinum antibiotisks līdzeklis

Meropenem Actavis 1 g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma 
pagatavošanai 1 g

Meropenemum antibiotisks līdzeklis

Tienam I.V.500 mg/500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai 500 
mg/500 mg

Imipenemum, Cilastatinum antibiotisks līdzeklis

Vancomycin Sandoz 1000 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai 1000 
mg

Vancomycinum antibiotisks līdzeklis

Bosentan Sandoz 125 mg apvalkotās tabletes 125 mg Bosentanum antihipertensīvs līdzeklis

Paxifor 20 mg tabletes 20 mg Aripiprazolum antipsihotisks līdzeklis

Paxifor 30 mg tabletes 30 mg Aripiprazolum antipsihotisks līdzeklis

Risedronate sodium Actavis 35 mg apvalkotās tabletes 35 mg Natrii risedronas bisfosfonāti

Eperzan 30 mg Albiglutidum Citi glikozes līmeni mazinoši līdzekļi

Eperzan 50 mg Albiglutidum Citi glikozes līmeni mazinoši līdzekļi

Eperzan 30 mg Albiglutidum Citi glikozes līmeni mazinoši līdzekļi

Eperzan 50 mg Albiglutidum Citi glikozes līmeni mazinoši līdzekļi

Ivabradine Teva 5 mg apvalkotās tabletes 5 mg Ivabradinum Citi sirds līdzekļi

Ivabradine Teva 7,5 mg apvalkotās tabletes 7,5 mg Ivabradinum Citi sirds līdzekļi

Kliane 1 mg/2 mg apvalkotās tabletes 1 mg/2 mg Norethisteroni acetas, Estradiolum 
hemihydricum

hormonaizstājterapijas līdzeklis

Climara 50 mikrogramu/24 stundās transdermāls plāksteris 3,8 mg Estradiolum hormonu aizstājterapijas līdzeklis

Ciqorin 10 mg mīkstās kapsulas 10 mg Ciclosporinum imūnsupresants

Ciqorin 100 mg mīkstās kapsulas 100 mg Ciclosporinum imūnsupresants

Methotrexate Orion 10 mg tabletes 10 mg Methotrexatum imūnsupresants

Methotrexate Orion 2,5 mg tabletes 2,5 mg Methotrexatum imūnsupresants

Meningococcal polysaccharide A + C vaccine pulveris un šķīdinātājs injekciju 
suspensijas pagatavošanai pilnšļircē 

Vaccinum meningococcale 
polysaccharidicum

meningokoku vakcīna

Tinofid 600 mg apvalkotās tabletes 600 mg Acidum thiocticum metabolisma traucējumus koriģējošs 
līdzeklis

Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml sīrups 15 mg/5 ml Ambroxoli hydrochloridum mukolītisks līdzeklis

Ambroxol Sandoz 30 mg tabletes 30 mg Ambroxoli hydrochloridum mukolītisks līdzeklis

Diclac 75 mg/3 ml šķīdums injekcijām/infūzijām 75 mg/3 ml Diclofenacum natricum nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Majamil retard 100 mg ilgstošās darbības tabletes 100 mg Diclofenacum natricum nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
38 mg/ml

Gemcitabinum onkoloģisks līdzeklis

Irinotecan Hospira 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 
20 mg/ml

Irinotecani hydrochloridum 
trihydricum

onkoloģisks līdzeklis

Alveofact 45 mg/ml endotraheopulmonārā instilācija, pulveris un 
šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai 45 mg/ml

Phospholipida ex pulmonibus 
bovinum

plaušu surfaktants

Destele 150/20 mikrogrami tabletes 150 µg/20 µg Desogestrelum, Ethinylestradiolum pretapaugļošanās līdzeklis

Destele 150/30 mikrogrami tabletes 150 µg/30 µg Desogestrelum, Ethinylestradiolum pretapaugļošanās līdzeklis



REĢISTRS

28	 		Cito!	JANVĀRIS	2019/#74	 ©	Zāļu	valsts	aģentūra

Salbutamol Sandoz 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām zem 
spiediena, suspensija 100 µg/devā

Salbutamolum pretastmas līdzeklis

Taxespira 120 mg/6 ml Docetaxelum pretaudzēju līdzeklis

Taxespira 160 mg/8 ml Docetaxelum pretaudzēju līdzeklis

Taxespira 80 mg/4 ml Docetaxelum pretaudzēju līdzeklis

Taxespira 20 mg/1 ml Docetaxelum pretaudzēju līdzeklis

Taxespira 140 mg/7 ml Docetaxelum pretaudzēju līdzeklis

Lusduna 100 V/ml Insulinum glarginum pretdiabēta līdzeklis

Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums 20 mg/5 mg/
ml

Dorzolamidum, Timololum pretglaukomas līdzeklis

Dotizolil 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums 20 mg/5 mg/ml Dorzolamidum, Timololum pretglaukomas līdzeklis

Fluarix suspensija injekcijām pilnšļircē 0,5 ml Vaccinum influenzae inactivatum 
ex virorum fragmentis 
praeparatum

pretgripas vakcīna

Claritine 1 mg/ml sīrups 1 mg/ml Loratadinum prethistamīna līdzeklis

Clarinase 10 mg/240 mg ilgstošās darbības tabletes 10 mg/240 mg Loratadinum, Pseudoephedrini 
sulfas

pretiesnu līdzeklis

Indovasin 30/20 mg/g gels 30/20 mg/g Indometacinum, Troxerutinum pretsāpju, pretiekaisuma līdzeklis

Diflucan 2 mg/ml šķīdums infūzijām 2 mg/ml Fluconazolum pretsēnīšu līdzeklis

Terbinafine Actavis 10 mg/g krēms 10 mg/g Terbinafini hydrochloridum pretsēnīšu līdzeklis

Vitaminum A + E Hasco 30000 SV/70 mg mīkstās kapsulas 30000 SV/70 mg Retinoli palmitas, Int-rac-alfa-
tocopherylis acetas

vitamīnu preparāts

Vitaminum A Hasco 12000 SV mīkstās kapsulas 12000 SV Retinoli palmitas vitamīnu preparāts

Zāļu	valsts	aģentūras	izdevums	

Informatīvajā izdevumā ir publicēta jaunākā pierādījumos balstīta un neatkarīga informācija  
par zāļu un medicīnisko ierīču drošumu. 

Lasiet izdevumu elektroniski	www.zva.gov.lv		sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm >  
Zāles > Farmakovigilance > Izdevums “Cito!””.

Aicinām pieteikties “Cito!” saņemšanai	e-pastā:	cito@zva.gov.lv.

Iznāk reizi trīs mēnešos. Metiens 650. Bezmaksas izdevums. 

“Cito!” ir Starptautiskas neatkarīgo izdevumu biedrības (ISDB) loceklis kopš 1995. gada. 

Redaktore Dita	Okmane	
Medicīniskā redaktore Dr. Zane	Neikena, Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte, Eiropas Zāļu aģentūras 

Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve 
Redakcijas kolēģija Dr. Zane	Stade, Farmakovigilances nodaļas vadītāja, Dr. Inese	Studere, Farmakovigilances nodaļas vecākā 

eksperte, Farm.	Kristīne	Plensnere, Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte, Dr. Gunta	Paukšena, 
Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte

Dizains un maketēšana  Uģis	Desmitnieks.		Literārais redaktors Jānis	Loja.	Tulkotāja Katrīna	Rutka	

Redakcijas adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003. 
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