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lietoti iekšķīgi, lai dažādās klīniskās situācijās novērstu trombu
veidošanos asinīs, tostarp venozās trombembolijas novēršanai
pacientiem pēc gūžas vai ceļa locītavas protezēšanas operācijām, insulta un trombu veidošanās novēršanai citos orgānos pacientiem ar nevalvulāru priekškambaru fibrilāciju. Tāpat šī zāles
tiek lietotas, lai ārstētu dziļo vēnu trombozi un plaušu artērijas
trombemboliju un novērstu šo slimību atkārtošanos.
Vērtēšanas posms šobrīd
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2

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) vērtē pētījuma rezultātus par perorāliem antikoagulantiem “Eliquis” (apiksabāns), “Pradaxa” (dabigatrāna eteksilāts) un “Xarelto” (rivaroksabāns). Pētījuma mērķis bija salīdzināt
izteiktas asiņošanas risku pacientiem ar nevalvulāru
priekškambaru fibrilāciju, ja tiek lietoti tiešie vai cita
veida perorālie antikoagulanti.
Šī pētījuma rezultāti norāda uz izteiktas asiņošanas
riska atšķirībām. Tie arī raisa bažas, vai klīniskā praksē tiek pietiekami ievēroti ierobežojumi, īpaši brīdinājumi un piesardzības pasākumi, kas norādīti zāļu
informācijā. EMA pārskata mērķis ir arī izanalizēt,
vai nepieciešams ieviest nosacījumus asiņošanas riska
mazināšanai.

EMA
lēmums

Vēre

EMA/ 37941/2019, EMA starts review of study on bleeding risk with direct
oral anticoagulants. European Medicines Agency, homepage. Published: 1
February 2019. Available: https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/
direct-oral-anticoagulants-doacs-ema-starts-review-study-bleeding-risk-directoral-anticoagulants_en.pdf
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Ierobežo multiplās sklerozes zāļu “Lemtrada”
(almtuzumabs) lietošanu, kamēr EMA veic vērtēšanu
Kopsavilkums
•
•
•

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sākusi multiplās sklerozes zāļu Lemtrada (alemtuzumabs) vērtēšanu.
Tās iemesls ir jauni ziņojumi par imūnsistēmas un kardiovaskulāriem traucējumiem, to vidū arī letāliem gadījumiem.
Kamēr rit vērtēšana, pagaidu piesardzības
nolūkā Lemtrada lietošanu drīkst sākt tikai pieaugušiem pacientiem ar recidivējoši
remitējošu multiplu sklerozi, kurai ir ļoti
aktīva gaita, neraugoties uz pilnīgu un atbilstošu ārstēšanas kursu ar vismaz diviem
citiem slimību modificējošiem līdzekļiem,
vai gadījumos, kad minētiem pacientiem
citu slimību modificējošu līdzekļu lietošana ir kontrindicēta vai nav piemērota citu
iemeslu dēļ.

sver infūzijas pārtraukšana un papildu uzraudzība,
tostarp elektrokardiogrammas (EKG) pierakstīšana.
Pirms ārstēšanas un tās laikā jāveic aknu darbības
pārbaudes. Ja pacientiem parādās aknu bojājuma
pazīmes, aknu enzīmu līmeņa neizskaidrojama paaugstināšanas vai simptomi, kas liecina par aknu
darbības traucējumiem (piem., neizskaidrojama
slikta dūša, vemšana, vēdersāpes, vājums, anoreksija, dzelte vai tumšas krāsas urīns), ir rūpīgi jāapsver
atkārtota Lemtrada ievadīšana. Pacienti, kuriem parādās imūnsistēmas patoloģiskas aktivitātes pazīmes,
nekavējoties rūpīgi jāizmeklē un jāapsver hemofagocītiskās limfohistiocitozes diagnoze. Imūnās sistēmas
aktivācijas pazīmes var attīstīties līdz pat 4 gadiem
pēc ārstēšanas sākuma.
Savukārt pacientiem nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, ja rodas pēkšņas elpošanas grūtības, sāpes krūtīs, asins atklepošana, sejas mīmikas
noslīdējums, pēkšņas un spēcīgas galvassāpes, vienas
ķermeņa puses vājums, grūtības runāt vai sāpes kaklā, ādas vai acu dzelte, tumšs urīns un pastiprināta
asiņošana vai zilumu veidošanās, drudzis, limfmezglu
iekaisums, zilumu veidošanās un izsitumi.
• Zāļu reģistrācijas īpašnieks Latvijā ir izplatījis vēstuli veselības aprūpes speciālistiem:
“Alemtuzumabs (LEMTRADA): Lietošanas
ierobežojums nopietnu drošuma apsvērumu
dēļ”.

Pacienti, kas jau tiek ārstēti ar Lemtrada
un kuriem no šīm zālēm ir guvums, var turpināt to lietošanu, konsultējoties ar savu ārstu.
Papil
dus šim ierobežojumam EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) ir ieteikusi
atjaunināt Lemtrada zāļu informāciju, lai sniegtu
pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem informāciju:
• par imūnsistēmas traucējumiem, tostarp autoimūnu hepatītu ar aknu bojājumu un hemofagocītisko limfohistiocitozi, proti, imūn- Vairāk par zālēm
sistēmas pārmērīgu aktivāciju, kas var skart
Lemtrada ir reģistrētas recidivējoši remitējošas
dažādas ķermeņa daļas;
multiplas sklerozes ārstēšanai pieaugušiem pacien• par sirds un asinsvadu sistēmas pārmaiņām, tiem. Šī slimība skar nervu šūnas, iznīcinot nervu
kas var rasties 1-3 dienu laikā pēc zāļu sa- šūnu aizsargapvalku. Šīs zāles tiek lietotas, lai ārstēņemšanas: asiņošana plaušās, miokarda in- tu pacientus ar aktīvu slimības gaitu. Tās tiek ievafarkts, insults, cervikocefālo artēriju disekcija dītas vēnā infūzijas veidā.
(galvas un kakla artēriju iekšējā slāņa plīsuLemtrada aktīvā viela ir alemtuzumabs, momi);
noklonāla antiviela (olbaltumvielas paveids), kas
• par smagu neitropēniju.
tika izveidota, lai atpazītu par CD52 dēvēto olbalVeselības aprūpes speciālistiem jāapsver Lemtra- tumvielu, kas atrodas uz imūnsistēmas baltajām
da lietošanas pārtraukšana pacientiem,
Vērtēšanas posms šobrīd
kuriem parādās šo traucējumu pazīmes.
Pacientiem, kas tiek ārstēti ar Lemtrada,
Eiropas
jāuzrauga vitālie rādītāji pirms zāļu intra- Procedūras
Komisijas
PRAC
EMA
Vērtēšana
sākums
ieteikumi
lēmums
gala
venozās infūzijas un tās laikā. Ja tiek nolēmums
vērotas klīniski nozīmīgas izmaiņas, jāap© Zāļu valsts aģentūra
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asins šūnām, un saistītos ar to. Saistoties ar CD52,
alemtuzumabs izraisa balto asins šūnu bojāeju un
aizvietošanu, tādējādi mazinot imūnsistēmas aktivitātes radīto bojājumu.
Lemtrada reģistrēts Eiropas Savienībā 2013.
gadā.

Vēre

EMA/220110/2019, Use of multiple sclerosis medicine
Lemtrada restricted while EMA review is ongoing. European
Medicines Agency, homepage. Published: 19 April 2019. Available: https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/
use-multiple-sclerosis-medicine-lemtrada-restricted-while-emareview-ongoing_en.pdf

Vērtē pacientu skrīningošanu pirms fluoruracila,
kapecitabīna, tegafūra un flucitozīna lietošanas
Kopsavilkums
•

•

•

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sākusi vērtēt
fluoruracilu (5-fluoruracils jeb 5 FU) saturošas zāles un tam radniecīgas zāles, kas
satur kapecitabīnu, tegafūru un flucitozīnu un kuras organismā tiek pārvērstas par
fluoruracilu.
Vērtēšanā tiek aplūkotas pašreizējās skrīningošanas metodes un to spēja ar tām
identificēt pacientus, kas pakļauti paaugstinātam smagu blakņu riskam.
Fluoruracils (injekcijas veidā), kapecitabīns
un tegafūrs ir pretvēža zāles. Topiskās fluoruracilu saturošas zāles lieto vietēji dažādu
ādas slimību ārstēšanā. Flucitozīns tiek lietots smagu sēnīšu infekciju ārstēšanai.

Dažiem cilvēkiem var trūkt enzīma, ko sauc par
dihidropirimidīna dehidrogenāzi (DPD) un kas nepieciešams fluoruracila sadalīšanai. Līdz pat 8% cilvēku ir zems funkcionējošā DPD enzīma līmenis,
bet līdz pat 0,5% cilvēku ir pilnīgs šī enzīma deficīts. Zāļu parakstītāji var nezināt par šī funkcionējošā DPD enzīma trūkumu atsevišķiem pacientiem
un ka, ievadot šiem pacientiem fluoruracilu vai tam
radniecīgās zāles, organisms nespēs to sadalīt, izraisot uzkrāšanos asinīs.
Augsts fluoruracila līmenis, kas novērots dažu
šo zāļu lietošanas gadījumā, var izraisīt smagas un
dzīvībai bīstamas blaknes, piemēram, neitropēniju
(zems neitrofilo leikocītu līmenis; neitrofilie leikocīti nepieciešami cīņai pret infekcijām), neirotoksicitāti, smagu caureju un mutes gļotādas iekaisumu.
Tāpēc pacientiem ar pilnīgu DPD deficītu nedrīkst
ievadīt fluoruracilu vai zāles, kas organismā var tikt
pārveidotas par to.
4

Vairumam šo zāļu to dokumentācijā (zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās) noteikts, ka tās
nedrīkst parakstīt pacientiem ar pilnīgu DPD deficītu. Lielākai daļai vēža ārstēšanai paredzēto zāļu ieteikts veikt DPD deficīta ģenētiskās pārbaudes, taču
sistemātiska DPD deficīta skrīningošana pirms ārstēšanas sākšanas nav obligāta prasība. Turklāt nesen
publicēti jauni dati par ģenētiskām pārbaudēm un
citām DPD skrīningošanas metodēm, kuru dēļ varētu būt nepieciešams grozīt pašreizējos ieteikumus.
EMA izvērtēs pieejamos datus saistībā ar pašreizējām DPD deficīta skrīningošanas metodēm un
ieteiks, vai nepieciešamas mainīt šo zāļu lietošanas
nosacījumus pacientu drošības nolūkā.

Vairāk par zālēm
Šī vērtēšana skar fluoruracilu saturošas zāles, kas
tiek ievadītas injekcijas veidā vai uzklātas uz ādas,
kā arī iekšķīgi lietojamas kapecitabīnu un tegafūru
saturošas zāles (fluoruracila prekursori), kas organismā tiek pārvērstas par fluoruracilu. Vērtēšanā
tiek ietvertas arī pretsēnīšu zāles flucitozīns, kas tiek
lietots injekciju veidā vai iekšķīgi un kas organismā
daļēji tiek pārvērsts par fluoruracilu.
Injekciju veidā ievadāmais fluoruracils un tā prekursori tiek lietoti dažādu vēža veidu ārstēšanai. Tie
mijiedarbojas ar enzīmiem, kas atbild par jauna DNS
materiāla veidošanu, apturot vēža šūnu augšanu.
Fluoruracilu uzklāj uz ādas dažādu ādas slimību,
piemēram, aktīniskās keratozes un ādas kārpu ārstēšanai.
Kapecitabīnu un tegafūru saturošas zāles reģistrētas EMA centralizēti ar nosaukumiem Xeloda,
Teysuno. Ir arī dažādas kapecitabīnu saturošas ģenēriskas zāles.
Dažas tegafūru un kapecitabīnu saturošas zāles,
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Vērtēšanas posms šobrīd
Procedūras
sākums

Par procedūru
Šī vērtēšana tika uzsākta pēc Francijas zāļu
aģentūras (ANSM) lūguma saskaņā ar Direktīvas
2001/83/EC 31. pantu.
To veic Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas ir atbildīga par cilvēkiem paredzētu zāļu drošuma jautājumu vērtēšanu. Vērtēšanas noslēgumā PRAC sniegs ieteikumus. Vērtēšanas
procedūras pēdējā etapā Eiropas Komisija pieņems

Vērtēšana

PRAC
ieteikumi

EMA
lēmums

Eiropas
Komisijas
gala
lēmums

juridiski saistošu lēmumu, kas būs piemērojams visās ES dalībvalstīs.
Vēre:

EMA/164425/2019, EMA starts review on screening patients
before treatment with flu orouracil, capecitabine, tegafur and
flucytosine. European Medicines Agency, homepage. Published:
15 March 2019. Available: https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/fluorouracil-fluorouracil-related-substances-article-31-referral-ema-starts-review-screening_en.pdf

Ieteikts ierobežot “Xeljanz” (tofacitinibs) lietošanu,
kamēr EMA izvērtē plaušu trombembolijas risku
Kopsavilkums
•

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC)
iesaka neparakstīt Xeljanz (tofacitinibs) pa
10 mg divreiz dienā pacientiem, kuriem ir
paaugstināts plaušu trombembolijas risks.
Tas ietver pacientus, kuriem ir sirds mazspēja, vēzis, pārmantoti asinsreces traucējumi vai trombu veidošanās anamnēzē, kā
arī pacientus, kuri lieto kombinētus hormonālās kontracepcijas līdzekļus, saņem
hormonu aizstājterapiju vai kuriem tiek
veikta liela apjoma operācija.

Turklāt ārstiem jāapsver arī citi faktori,
kas var paaugstināt plaušu trombembolijas risku, ieskaitot vecumu, aptaukošanos,
smēķēšanu un imobilizāciju.
Pašlaik Xeljanz ir reģistrēts reimatoidāla artrīta, psoriātiskā artrīta un čūlainā
kolīta smagas formas ārstēšanai.

Vērtēšanas posms šobrīd
Procedūras
sākums

Vērtēšana

PRAC
ieteikumi

EMA
lēmums

Eiropas
Komisijas
gala
lēmums

Vēre:

Informācija par vērtēšanas gaitu un
līdzšinējiem ieteikumiem
Tiek sniegti jauni pagaidu ieteikumi, tas tiek darīts pēc iepriekšējiem PRAC ieteikumiem, kuros
© Zāļu valsts aģentūra

aicināja nepārsniegt reimatoīdā artrīta ārstēšanai
ieteicamo zāļu devu 5 mg divreiz dienā. Visiem veselības aprūpes speciālistiem, kuri varētu izrakstīt
šīs zāles, reģistrācijas apliecības īpašnieks izplatījis
jaunu vēstuli ar informāciju par ārstēšanas pagaidu
ieteikumiem: Vēstule veselības aprūpes speciālistam
“XELJANZ (tofacitinib): 10 mg divas reizes dienā
lietošanas ierobežojumi pacientiem ar augstu plaušu
embolijas risku”.
PRAC izvērtēs visus pieejamos pierādījumus, un,
tiklīdz vērtēšana būs pabeigta, pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem tiks sniegti jauni norādījumi.

EMA/267216/2019, Restrictions in use of Xeljanz while EMA
reviews risk of blood clots in lungs. European Medicines Agency,
homepage. Published: 17 May 2019. Available: https://www.
ema.europa.eu/en/documents/press-release/restrictions-use-xeljanz-while-ema-reviews-risk-blood-clots-lungs_en.pdf
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EMA apstiprina: omega-3 taukskābes saturošās zāles
nav efektīvas turpmāku sirds problēmu novēršanā
pēc miokarda infarkta
Kopsavilkums
•

•

Eiropas zāļu aģentūra (EMA), noslēdzot
pārvērtēšanu, apstiprinājusi, ka Omega-3
taukskābes saturošas zāles nav efektīvas
turpmākajā sirds un asinsvadu problēmu
novēršanā pacientiem, kam bijis miokarda
infarkts. Tas nozīmē, ka šīs zāles turpmāk
vairs nav lietojamas minētā indikācijā. Tomēr šīs zāles joprojām lietojamas, lai mazinātu triglicerīdu līmeni asinīs.
Vērtētās Omega-3 taukskābes saturošās zāles satur eikozapentēnskābes (EPS) vai dokozaheksaēnskābes (DHS) etilesteru kombināciju devā, kas atbilst 1 gramam dienā.

Par zālēm un to vērtēšanu

sirds slimību vai insulta novēršanai pēc miokarda
infarkta (kombinācijā ar citām zālēm) un triglicerīdu līmeņa mazināšanai asinīs. Šai 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. Vērtēšanu veica Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP), kas atbild par cilvēkiem
paredzētām zālēm un ir pieņēmusi EMA lēmumu
2018. gada decembrī. Pamatojoties uz dažu zāļu
reģistrācijas apliecības īpašnieku lūgumu, CHMP
atkārtoti izvērtēja minētās zāles un pieņēma gala
lēmumu, kas tika pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura
2019. gada 6. jūnijā pieņēma gala lēmumu, kas ir
juridiski saistošs visās ES dalībvalstīs.
Vēre

Omega-3 taukskābes saturošās zāles tiek lietotas
iekšķīgi un līdz šim reģistrētas vairākās ES valstīs
Vērtēšanas posms šobrīd
Procedūras
sākums

Vērtēšana

PRAC
ieteikumi

CHMP
lēmums

Eiropas
Komisijas
gala
lēmums

EMA/186168/2019, EMA confirms omega-3 fatty
acid medicines are not effective in preventing further heart problems after a heart attack. European
Medicines Agency, homepage. Published: 29 march
2019. Available: https://www.ema.europa.eu/en/
documents/referral/omega-3-fatty-acid-medicinesema-confirms-omega-3-fatty-acid-medicines-arenot-effective-preventing_en.pdf

Augsta stipruma estradiola krēmi –
jauna riska vērtēšana
Kopsavilkums
•
•

•
•

6

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pēc Eiropas Komisijas lūguma, ņemot vērā šobrīd pieejamos datus,
sākusi jaunu augsta stipruma estradiola krēmu vērtēšanu.
Vērtēšanā tiks apskatīts estradiola sistēmiskās uzsūkšanās risks. Sistēmiska uzsūkšanās rada bažas,
jo tā var izraisīt līdzīgas blaknes kā hormonu aizstājterapijā (HAT) lietotais estradiols, piemēram,
trombemboliju, insultu un endometrija vēzi. Vērtēšanas nolūks ir ieteikt pasākumus pacientu aizsardzībai.
Vērtēšanā ietverti estradiola krēmi, kuru viens grams satur 100 mikrogramu estradiola (0,1 mg/g).
Tie ir lokālas hormonaizstājterapijas veids un tiek lietoti vaginālas atrofijas ārstēšanai sievietēm pēc
menopauzes.
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2014. gadā EMA izvērtēja ar aug- Vērtēšanas posms šobrīd
sta stipruma estradiola krēmu lietošanu
Eiropas
saistītu sistēmiskas uzsūkšanās risku un
Komisijas
Procedūras
PRAC
CMDh
Vērtēšana
sniedza ieteikumus tā mazināšanai, togala
sākums
ieteikumi
lēmums
lēmums
starp lietošanas ilguma ierobežošanu līdz
4 nedēļām. Tomēr 2019. gada martā Eiropas Savienības (ES) Tiesa daļēji anulēja
vērtēšanas rezultātus, pamatojoties uz procesuāliem paredzēto zāļu drošuma jautājumu izvērtēšanu un
trūkumiem. Lai gan ES Tiesa neapšaubīja zinātnis- sagatavoja iepriekš minētos ieteikumus. Tā kā šīs zākos secinājumus, daļēja anulēšana nozīmēja, ka daži les reģistrētas nacionālo zāļu reģistrācijas procedūno riskmazināšanas pasākumiem tika atzīti par spē- rās, PRAC ieteikumi tika sniegti Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto prokā neesošiem.
cedūru koordinācijas grupai (CMDh), kas pieņems
gala lēmumu. CMDh atbild par saskaņotu drošuma
Vairāk par zālēm
standartu nodrošināšanu nacionālās reģistrācijas
Augsta stipruma estradiola krēmi vairāk nekā 40
gadus reģistrēti nacionālās reģistrācijas procedūrās procedūrās reģistrētām zālēm visā ES.
Eiropas Savienībā. Patlaban tie reģistrēti Austrijā,
Bulgārija, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Slovākijā un Vācijā ar šādiem nosaukumiem: Linoladiol, Linoladiol N, Linoladiol Estradiol, Estradiol
Wolff un Montadiol.
Vērtēšanu veic EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas atbild par cilvēkiem

Vēre

EMA/215459/2019, New review of risks with high-strength
estradiol-containing creams. European Medicines Agency, homepage. Published: 12 April 2019. Available: https://www.ema.
europa.eu/en/documents/referral/estradiol-containing-001-w/wmedicinal-products-topical-use-article-31-referral-new-reviewrisks-high-strength-estradiol_en.pdf

Sāk metokarbamolu un paracetamolu saturošu zāļu
efektivitātes vērtēšanu
Kopsavilkums
•
•

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) uzsākusi
metokarbamola un paracetamola kombināciju saturošo zāļu efektivitātes vērtēšanu.
Vērtēšana sākta, jo jaunākie pierādījumi
liecina, ka šajās zālēs ietvertā devu kombinācija, iespējams, nav efektīva tādu traucējumu kā sāpju muguras lejasdaļā ārstēšanai, kam tā tiek pašlaik lietota.

EMA ir uzsākusi metokarbamola un paracetamola kombināciju saturošu zāļu efektivitātes vērtēšanu.
Šīs zāles tiek lietotas sāpīgu muskuļu spazmu
ārstēšanai. Vērtēšana tiek veikta pēc Vācijas zāļu
aģentūras (BfArM) ierosinājuma, kurai tika lūgts
izvērtēt uz Robaxisal compuesto balstīto ģenērisko
zāļu reģistrācijas iesniegumu. Robaxisal compuesto
reģistrētas Spānijā un paredzētas tādu sāpīgu mus© Zāļu valsts aģentūra

kuļu spazmu ārstēšanai, kas saistītas ar dažādām
īslaicīgām muskuļu problēmām, tostarp sāpēm muguras lejasdaļā.
Robaxisal compuesto ir zāles, kas reģistrētas jau
daudzus gadus un satur muskuļu spazmas mazinošas zāles metokarbamolu un pretsāpju zāles paracetamolu. Tomēr jaunākie pierādījumi liecina, ka
šajās zālēs ietvertā devu kombinācija, iespējams,
nav efektīva tādu traucējumu kā sāpju muguras lejasdaļā ārstēšanai, kam tā tiek pašlaik lietota. Tādēļ
Vācijas zāļu aģentūra lūgusi EMA izvērtēt šīs kombinācijas efektivitāti.

Vairāk par zālēm
Robaxisal compuesto ir zāles, kas reģistrētas Spānijā 1968. gadā. Tās pieejamas tablešu formā, kas
satur 380 mg metokarbamola, muskuļu spazmas
mazinošas zāles un 300 mg pretsāpju zāļu parace-
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tamola. Šīs zāles reģistrētas tādu sāpīgu muskuļu
spazmu ārstēšanai, kas saistītas ar īslaicīgām muskuļu problēmām, tostarp sāpēm muguras lejasdaļā.
Abas šajās zālēs esošās aktīvās vielas citās ES valstīts ir reģistrētas kā atsevišķas zāles.

Vērtēšanas posms šobrīd

Par procedūru

lēmumu, kas būs juridiski saistošs visās ES dalīb
valstīs.

Metokarbamolu un paracetamolu saturošo zāļu
vērtēšana tika uzsākta 2019. gada 29. maijā pēc Vācijas lūguma. Vērtēšanu veiks Cilvēkiem paredzēto
zāļu komiteja (CHMP), kas atbild par jautājumiem
saistībā ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un kas
pieņems lēmumu Aģentūras vārdā. CHMP lēmums
tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura izdos gala

Procedūras
sākums

Vērtēšana

CHMP
lēmums

Eiropas
Komisijas
gala
lēmums

Vēre

EMA/271110/2019, EMA begins review of the effectiveness of
medicines containing methocarbamol and paracetamol. European Medicines Agency, homepage. Published: 29 May 2019. Available: https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/methocarbamol/paracetamol-article-31-referral-review-started_en.pdf

EMA iesaka anulēt fenspirīdu saturošu zāļu
reģistrācijas apliecības
Kopsavilkums
•

•

•

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ieteikusi
anulēt fenspirīdu saturošu zāļu reģistrācijas
apliecības visās Eiropas Ekonomiskās zonas
valstīs. Ieteikums sniegts, balstoties uz Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas
(PRAC) vērtējuma rezultātiem, kas apstiprina, ka šīs pretklepus zāles var izraisīt sirds
ritma traucējumus.
Vērtēšanā PRAC ņēma vērā visus pieejamos datus, proti, ziņojumus par QT
intervāla pagarināšanos un torsades de
pointes p
acientiem, kas lietoja fenspirīdu,
laboratorisko pētījumu rezultātus, publicēto
literatūru un ieinteresēto pušu viedokli.
Blakņu ziņojumi un neklīniski pētījumi
(tostarp par hERG kanālu saistīšanu) liecina,
ka fenspirīds var izraisīt QT intervāla pa
garināšanos, tam piemīt potenciāls izraisīt

Vairāk par zālēm
Fenspirīdu saturošas zāles sīrupa vai tablešu
formā reģistrētas plaušu slimību izraisīta klepus
mazināšanai pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu
vecuma. Eiropas Savienībā tās reģistrētas Bulgārijā,
8

•

•
•
•
•
•
•

ventrikulāru aritmiju un ar to saistītais tor
sades de pointes risks.
Nopietni sirds ritma traucējumi var rasties
pēkšņi un praktiski nav iepriekš nosakāmas
pacientu riska grupas, kam tie var rasties,
lietojot fenspirīdu.
Fenspirīdu saturošas zāles paredzētas
simptomātiskai klepus mazināšanai.
Tāpēc PRAC uzskata, ka šo zāļu lietošanas
risks neatsver guvumu.
Klepus mazināšanai pieejami alternatīvi
līdzekļi.
Fenspirīdu saturošas zāles nedrīkst parakstīt.
Pacientiem jānorāda pārtraukt šo zāļu lie
tošanu.
Pacienti ir pakļauti ar fenspirīdu saistītajam
sirds ritma traucējumu riskam tikai zāļu lie
tošanas laikā.
Neizlietotās zāles jānodod aptiekā pareizai
iznīcināšanai.

Francijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē un
Rumānijā un ir pieejamas ar tirdzniecības nosaukumiem (Elofen, Epistat, Eurefin, Eurespal, Fenspogal, Fosidal, Kudorp, Pneumorel, Pulneo, Еуреспал
un Сиресп). Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto zāļu
“Kudorp 2 mg/ml sīrups” reģistrācija ir apturēta un
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tās vairs netiek izplatītas.
Vērtēšanas posms šobrīd
Vērtēšanu veica Farmakovigilances
Eiropas
riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas
Komisijas
Procedūras
PRAC
CMDh
Vērtēšana
atbild par cilvēkiem paredzēto zāļu
sākums
ieteikumi
lēmums
gala
lēmums
drošuma jautājumu izvērtēšanu, un sagatavoja iepriekš minētos ieteikumus.
Tā kā fenspirīdu saturošas zāles Eiropā
ir reģistrētas nacionālās zāļu reģistrācijas procedū- Vēre:
rās, PRAC ieteikumi tika pārsūtīti Cilvēkiem pare- EMA/285298/2019, Withdrawal of marketing authorisations
for fenspiridemedicines. European Medicines Agency, homepage.
dzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizē- Published: 29 May 2019. Available: https://www.ema.europa.eu/
to procedūru koordinācijas grupai (CMDh)*, kura en/documents/referral/fenspiride-containing-medicinal-products2019. gada 29. maijā ir pieņēmusi gala lēmumu.
article-107i-referral-withdrawal-marketing-authorisations_en.pdf

*CMDh atbild par saskaņotu drošuma standartu nodrošināšanu nacionālās reģistrācijas procedūrās reģistrētām zālēm visā ES.

Vēstule veselības aprūpes speciālistam

Saskaņota Zāļu valsts aģentūrā un Veselības inspekcijā
Rīgā, 31.05.2019.

Brīdinājums par zāļu Rigvir lietošanas ierobežojumiem
un nepieciešamību pārvērtēt terapiju pacientiem, kas līdz
šim lietoja Rigvir šķīdums injekcijām
Cienījamais veselības aprūpes speciālist!
Rigvir šķīdums injekcijām reģistrācijas apliecības
īpašnieks SIA Latima, sadarbībā ar ZVA, Jūs vēlas informēt par tālākminēto.

Kopsavilkums
•

•
•

•

Pieejamā zāļu Rigvir šķīdums injekcijām sērija Nr. B0119R nav testēta ar atbilstošu zāļu
reģistrācijas dokumentācijā apstiprināto
metodi, tādēļ nav pārliecības par vīrusa atbilstoša daudzuma (titra) esamību zālēs un
terapeitisko iedarbību pacientam.
Šīs zāles nedrīkst izrakstīt jaunu pacientu
ārstēšanai.
Līdzšinējo pacientu ārstēšanai minēto zāļu
sēriju drīkst lietot tikai pēc stingras guvumu-riska izvērtēšanas katram pacientam individuāli, ja pagaidām nav citas terapeitiskās
alternatīvas.
Pirms zāļu Rigvir šķīdums injekcijām izrakstīšanas pacients jāiepazīstina ar informētās piekrišanas dokumentu un tajā ietverto brīdinājumu. Ārstam un pacientam
ir obligāti jāparaksta informētās piekrišanas dokuments divos eksemplāros, no ku-

© Zāļu valsts aģentūra

•
•

riem viens eksemplārs jāpievieno pacienta
medicīniskajai dokumentācijai, bet otrs eksemplārs jānodod pacientam.
Ārstam nekavējoties jāziņo Zāļu valsts aģentūrai un Veselības inspekcijai par visām
blaknēm un zāļu efekta trūkumu.
Cik vien iespējami drīz ārstam jāpārvērtē
līdzšinējo pacientu ārstēšana un Rigvir šķīdums injekcijām jānomaina pret aktuālām
terapeitiskām vadlīnijām atbilstošu cita veida terapiju.

Sīkāka informācija
•

•

Šā gada laikā tika konstatēti kvalitātes defekti
vairākām Rigvir sērijām, tādēļ tika apturēta šo
zāļu izplatīšana. Reģistrācijas apliecības īpašnieks, joprojām nav noteicis konkrētu, viennozīmīgu neatbilstības cēloni konstatētajam
kvalitātes defektam. Uzņēmums arī šo zāļu
pēcreģistrācijas periodā nav izpildījis normatīvos aktos noteiktos pienākumus un aktualizējis
zāļu reģistrācijas dokumentāciju, tādēļ ZVA ir
apturējusi šo zāļu reģistrācijas apliecības darbību līdz neatbilstību novēršanai.
Informējam, ka zālēm Rigvir šķīdums injek-
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•

cijām kopš 2019.gada 9.maija ir sašaurināta
terapeitiskā indikācija. Šobrīd apstiprinātā indikācija ir: melanomas ādas un zemādas metastāžu lokālai terapijai pēc operācijas. Par
lietošanu citās indikācijās zinātniski pamatoti
pierādījumi nav pieejami. Ar aktuālo informāciju par zālēm Rigvir šķīdums injekcijām Jūs
varat iepazīties ZVA tīmekļa vietnē https://
www.zva.gov.lv.
Atgādinām, ka saskaņā ar Ārstniecības likuma
36.pantu ārstniecības persona ir atbildīga par
izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas (ārstniecībā izmantojamās metodes, medicīniskās ierīces un zāļu) lietošanu un tās radītajām sekām.

Ziņošana par blakusparādībām
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību
ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm elektroniski ZVA tīmekļa vietnē
www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par
zāļu blaknēm”, un izvēloties “Ārstniecības personas,
farmaceita ziņojuma veidlapa” (Papildinformācijas

nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.:
67078438. Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums
un sērijas numurs.

Uzņēmuma kontaktinformācija.
Par visām novērotām blaknēm un zāļu efekta
trūkumu Rigvir lietošanas laikā lūdzam ziņot zāļu
reģistrācijas apliecības īpašniekam SIA Latima pa
tālruni 67716132 vai e-pastu: info@latima.lv, vai
pastu Teātra ielā 9-7, LV-1050, Rīga. Kontaktpersona:
Andris Ancāns.

Pielikumi
Labotas zaļu informācijas atbilstošās sadaļas (Zāļu
apraksts)
SIA “LATIMA”
Jur. Adrese: Rīga, Teātra iela 9 – 7. LV-1050.
Vienotais reģ. Nr. 40003056769
Valdes loceklis
Jurģis Auziņš

Vēršam uzmanību!

Pirms Rigvir parakstīšanas ārstam un pacientam ir obligāti jāparaksta dokuments “Pacienta informētā piekrišana ārstēšanai ar zālēm “Rigvir šķīdums injekcijām””(Word fails), apliecinot, ka viņi ir
iepazinušies ar riskiem, kas saistīti ar zāļu lietošanu.
Pacienta informētās piekrišanas dokuments ir pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes www.
zva.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles > Farmakovigilance > Vēstules
veselības aprūpes speciālistiem”: 31.05.2019. Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Brīdinājums par zāļu
Rigvir lietošanas ierobežojumiem un nepieciešamību pārvērtēt terapiju pacientiem, kas līdz šim lietoja
Rigvir šķīdums injekcijām”.

Iesaka anulēt pretvēža zāļu “Lartruvo”
reģistrācijas apliecību
Vērtēšanas posms šobrīd

Kopsavilkums
•

•
•
10

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) secinājusi, ka
pretvēža zāles “Lartruvo” (olaratumabs) kombinācijā ar doksorubicīnu nepagarina dzīvildzi pacientiem ar mīksto audu vēzi vairāk
nekā doksorubicīna monoterapija.
Tāpēc EMA ieteikusi anulēt pretvēža zāļu
“Lartruvo” reģistrācijas apliecību.
Latvijā zāles “Lartruvo” nav izplatītas.

Procedūras
sākums

Vērtēšana

EMA
lēmums

Eiropas
Komisijas
gala
lēmums

Vēre

2019EMA/237662/2019, EMA recommends withdrawal of marketing authorisation for cancer medicine Lartruvo. European
Medicines Agency, homepage. Published: 26 April 2019. Available: https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/
ema-recommends-withdrawal-marketing-authorisation-cancermedicine-lartruvo_en.pdf
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Kombinētie hormonālie kontracepcijas līdzekļi
(KHKL) – dienogests/etinilestradiols
Kopsavilkums
•

•

•

•

•

Novērojumos metaanalīzes dati liecina, ka
dienogestu/etinilestradiolu (DNG/EE) saturošu kombinēto hormonālo kontracepcijas līdzekļu (KHKL) lietošanas gadījumā
venozās trombembolijas (VTE) risks ir nedaudz augstāks, salīdzinot ar levonorgestrelu/etinilestradiolu (LNG/EE) saturošu
KHKL lietošanu.
Atbilstoši šiem rezultātiem var uzskatīt, ka
aptuveni 8-11 no 10 000 sievietēm, kuras
lieto dienogestu un etinilestradiolu saturošu KHKL, viena gada laikā attīstīsies VTE.
Tas tiek salīdzināts ar 5-7 VTE gadījumiem
no 10 000 sievietēm gada laikā, kuras lieto kombinētus hormonālos kontracepcijas
līdzekļus, kas satur levonorgestrelu, noretisteronu vai norgestimātu, un ar 2 VTE
gadījumiem no 10 000 sievietēm, kuras
neizmanto kombinētu hormonālo kontracepciju.
Lielākajai daļai sieviešu KHKL lietošanas
priekšrocības pārsniedz nopietnu blakusparādību risku. Tomēr, pieņemot lēmumu
izrakstīt KHKL, būtu jāņem vērā katras
sievietes esošie riska faktori, it īpaši tie, kas
saistīti ar VTE, kā arī tas, kā VTE risks ir
salīdzināms ar citiem KHKL.
Par VTE un arteriālās trombembolijas
(ATE) simptomiem KHKL izrakstīšanas
brīdī jāizstāsta sievietēm, kā arī regulāri jāpārvērtē individuālie riska faktori.

Pamatojums
Dienogestu/etinilestradiolu saturoši KHKL ir paredzēti perorālajai kontracepcijai un vidēji smagas
aknes ārstēšanai pēc neveiksmīgas piemērotu lokālu
ārstēšanas veidu vai iekšķīgi lietojamu antibakteriālu
līdzekļu lietošanas sievietēm, kuras izvēlējušās perorālās kontracepcijas lietošanu.
Četros novērojumos metaanalīzes dati liecina, ka
dienogestu/etinilestradiolu saturošu KHKL lietošanas
gadījumā VTE risks ir nedaudz augstāks, salīdzinot
ar levonorgestrelu/etinilestradiolu saturošu KHKL
© Zāļu valsts aģentūra

lietošanu.
Visi četri pētījumi, kas tika iekļauti metaanalīzē,
bija lieli, kontrolēti, prospektīvi novērojumi, kas sekoja vairākiem kohortas pētījumiem. Kopumā analīzē tika iekļauti dati par 228 122 hormonālo kontraceptīvo līdzekļu lietotājiem. Eiropas pētījuma dalībnieki lietoja DNG/EE un LNG/EE (zāles tikai ar
30 μg EE) atbilstoši 38 708 sieviešgadiem un 45 359
sieviešgadiem.
Metaanalīze radīja koriģētu riska koeficientu 1,57
(ticamības intervāls 95%: 1,07 - 2,30) par VTE risku,
salīdzinot dienogestu plus etinilestradiolu ar levonorgestrelu plus etinilestradiolu. Pamatojoties uz šiem
rezultātiem, vidējais ikgadējais VTE risks sievietēm,
kuras lieto dienogestu plus etinilestradiolu, tiek novērtēts kā 8-11 VTE gadījumi uz 10 000 sievietēm.
VTE ikgadējais risks veselām sievietēm, kuras lieto
kombinēto hormonālo kontracepciju, kas satur etinilestradiolu plus levonorgestrelu, norgestimātu vai
noretisteronu, tiek novērtēts kā 5-7 VTE gadījumi uz 10 000 sievietēm gada laikā. VTE ikgadējais
risks veselām sievietēm, kuras neizmanto kombinēto
hormonālo kontraceptīvo līdzekli, tiek novērtēts kā
2 VTE gadījumi uz 10 000 sievietēm gadā (skatīt 1.
tabulu).
Daudzos pētījumos tika novērtēts VTE (dziļo vēnu trombozes, plaušu embolijas) risks dažādu
KHKL lietotājām. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, ir secināts, ka VTE risks nedaudz atšķiras - zemāka riska zāles ir tās, kas satur progestogēnus levonorgestrelu, noretisteronu un norgestimātu.
Viszemākais VTE risks ir saistīts ar zālēm, kas satur levonorgestrelu, norgestimātu vai noretisteronu.
Zālēm, kas satur dienogestu/etinilestradiolu, risks
var būt 1,6 reizes augstāks. Lēmums lietot citas zāles,
nevis tās, kas rada viszemāko VTE risku, jāpieņem
tikai pēc pārrunām ar sievieti, lai pārliecinātos, ka
viņa saprot VTE risku, lietojot dienogestu/etinilestradiolu saturošas zāles, kā arī to, kā viņas riska faktori
ietekmē šo risku, un ka viņai pastāv visaugstākais
VTE risks pirmā lietošanas gada laikā.
Balstoties uz šobrīd pieejamo informāciju, Latvijas speciālisti ir saņēmuši ZVA saskaņotu Vēstuli
veselības aprūpes speciālistiem, kas publicēta ZVA
mājaslapā 2018. gada 12. decembrī.
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1. tabula. Kopsavilkums: VTE risks kombinētajiem hormonālajiem kontracepcijas līdzekļiem (jaunākā informācija norādīta treknrakstā)
Progestogēns (kombinācijā ar etinilestradiolu)
Sieviete, kura nelieto KHKL un nav grūtniece
Levonorgestrels
Norgestimats/Noretisterons
Dienogests
Gestodēns/Desogestrels/Drospirenons
Etonorgestrels/Norelgestromins
Hlormadinons/Nomegestrela acetāts(E2)

Relatīvais risks v.
levonorgestrels
Ref
1,0
1,6
1,5-2,0
1,0-2,0
ir jāapstiprina

Paredzamais biežums (10 000
sievietēm lietošanas gadā)
2
5-7
5-7
8-11
9-12
6-12
ir jāapstiprina

E2-estradiols

Ārstam jābūt informētam par šobrīd spēkā esošo
zāļu aprakstu un klīniskajām vadlīnijām, individuāli
apspriežot vispiemērotāko kontracepcijas veidu
sievietei.
Jebkura KHKL lietošana palielina VTE risku.
VTE risks, kas saistīts ar jebkuru KHKL lietošanu,
ir mazāks, salīdzinot ar grūtniecību un pēcdzemdību periodu. Risks ir visaugstākais pirmajā KHKL
lietošanas gadā vai pēc atkārtotas KHKL lietošanas
uzsākšanas pēc 4 nedēļu vai ilgāka pārtraukuma. Arī

citi būtiski riska faktori var paaugstināt VTE risku.
Periodiski jāpārvērtē VTE riska faktori katrai sievietei individuāli. Lai noteiktu ātrāku diagnozi, visām
sievietēm ar atbilstošiem simptomiem jājautā, vai
viņas lieto kādas zāles vai “kombinēto hormonālo
kontracepcijas līdzekli”. Atgādinām, ka lielai daļai
tromboembolijas gadījumu nav raksturīgas acīmredzamas pazīmes.
Avots: Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietne

Magnija sulfāts: skeleta pārmaiņu risks
jaundzimušajiem pēc ilgstošas vai atkārtotas
lietošanas grūtniecības laikā
2013. gadā ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA)
publicēja drošuma informāciju, kurā ieteikts tokolīzes
nolūkā nelietot magnija sulfātu ilgāk par 5-7 dienām.
Šāda ilgstoša ievade var radīt devu kumulēšanos, kas
ievērojami pārsniedz magnija sulfāta devas, kas tiek
izmantotas eklampsijas ārstēšanai vai augļa neiroprotekcijai.
Lai gan vairums klīniski nozīmīgo gadījumu
tika novēroti pēc ilgstošas lielu magnija sulfāta
devu lietošanas, literatūrā ir pieejami ziņojumi par
elektrolītu līdzsvara traucējumiem jaundzimušajiem,
kas radušies pēc mazāku devu ievades vai pēc
ārstēšanas, kas ilgusi mazāk par 5 dienām (piem.,
klīniski
nozīmīgas
hipokalcēmijas
attīstība
jaundzimušajam, kurš saņēmis kopējo devu, kas at12

bilst aptuveni 100 gramiem magnija sulfāta).
ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes brīdinājums
tika balstīts uz 4 ziņojumiem par lūzumiem un
35 ziņojumiem par osteopēniju vai radioloģiskām
kaulu patoloģijām jaundzimušajiem, un dažos
no ziņojumiem jaundzimušajiem aprakstīta arī
hipokalcēmijas un hipermagnēmijas esamība. Šobrīd
nav zināma bioķīmisko un skeleta izmaiņu klīniskā
nozīme ilgtermiņā, un pieejamie pierādījumi norāda
uz pārejošu efektu.
Secināts, ka magnija sulfāta ievade ilgāk par 5-7
dienām grūtniecības laikā var būt saistīta ar nevēlamu
blakņu attīstību auglim, tostarp hipokalcēmiju, skeleta demineralizāciju, osteopēniju un citas ar skeletu
saistītas blaknes.
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Ja grūtniecības laikā tiek veikta ilgstoša vai
atkārtota magnija sulfāta ievade (piemēram, vairāki
ārstēšanas kursi vai lietošana, kas ilgst vairāk nekā
24 stundas), apsverama kalcija un magnija līmeņa
patoloģisku izmaiņu, kā arī ar skeletu saistītu blakņu
rašanās uzraudzība jaundzimušajiem.
Magnija sulfāts ir reģistrēts ar eklampsiju saistītu
atkārtotu krampju lēkmju novēršanai grūtniecības
laikā un magnija deficīta ārstēšanai hipomagnēmijas
gadījumā.
Latvijā ziņojumi par skeleta pārmaiņām jaun
dzimušiem saistībā ar magnija sulfāta lietošanu
grūtniecei nav saņemti.

AKTUĀLA DROŠUMA INFORMĀCIJA

Latvijā reģistrēto magnija sulfātu saturošu zāļu
informācijā norādīts, ka ilgstoša magnija sulfā
ta
infūzija priekšlaicīgu dzemdību apturēšanas gadīju
mā auglim var izraisīt hipermagnēmiju, kas savukārt
varētu būt saistīta ar kaulu struktūras anomālijām
jaundzimušajam.
Vēres

1.
2.
3.

Bodenmann P, et al. Electrolyte disorders in preeclampsia.
A case report. Nephrol Ther 2014, 10: 51–57.
FDA Recommends Against Prolonged Use of Magnesium
Sulfate to Stop Pre-term Labor Due to Bone Changes in
Exposed Babies
MHRA, Drug Safety Update, 17 May, 2019

Ziņojiet par negadījumiem ar medicīniskām ierīcēm!
Ja Jūs pamanāt nepareizu medicīniskās ierīces darbību vai darbības 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 medicīniskām 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!

Aicinām ziņot par zāļu blaknēm!
Balstoties uz saņemtiem blakņu ziņojumiem, tiek atklāta jauna, pacienta ārstēšanai klīniski nozīmīga informācija, ar kuru tiek papildināti zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas, 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.
© Zāļu valsts aģentūra

  Cito! JŪLIJS 2019/#75

13

AKTUĀLA DROŠUMA INFORMĀCIJA

Vēstules veselības aprūpes speciālistam ar aktualizētu
zāļu drošuma informāciju – saskaņotas ZVA: saraksts
Šīs vēstules ir publicētas Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnes www.zva.gov.
lv sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem
un iestādēm > Zāles > Farmakovigilance
> Vēstules veselības aprūpes speciālistiem” laikā no 2019. gada 8. janvāra līdz
2019. gada 17. jūnijam.
• “Darzalex”
(daratumumab): B hepatīta vīrusa
reaktivācijas risks – Janssen-Cilag International
N.V., 17.06.2019.
• Brīdinājums par zāļu Rigvir lietošanas ierobežojumiem un nepieciešamību pārvērtēt terapiju pacientiem, kas līdz šim lietoja Rigvir šķīdums injekcijām – SIA Latima, 31.05.2019. (vēstule veselības aprūpes speciālistam ir publicēta šī izdevuma
numura 9.-10. lpp.)
• XELJANZ (tofacitinib): 10 mg divas reizes dienā
lietošanas ierobežojumi pacientiem ar augstu plaušu embolijas risku – Pfizer Europe, 28.05.2019.
• Apiksabāna (Eliquis), dabigatrāna eteksilāta (Pradaxa), edoksabāna (Lixiana/Roteas) un rivaroksabana (Xarelto) lietošana nav ieteicama pacientiem
ar antifosfolipīdu sindromu saistībā ar iespējamu
atkārtotu trombotisku notikumu riska paaugstināšanos – Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH,
Boehringer Ingelheim International GmbH un
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 20.05.2019.
• Alemtuzumabs (LEMTRADA): Lietošanas ierobežojums nopietnu drošuma apsvērumu dēļ – Sanofi-aventis Latvia SIA, 23.04.2019.
• Sistēmiskie un inhalējamie hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotiskie līdzekļi - darba nespēju izraisošu, ilgstošu un potenciāli neatgriezenisku nevēlamu blakusparādību risks un lietošanas ierobežojumi – hinolonu un fluorhinolonu
grupas antibiotisko līdzekļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, 08.04.2019.
• OZURDEX 700 mikrogramu intravitreāls im-
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plants (deksametazons) - atjaunināta informācija
par silikona daļiņām, jaunas sērijas (bez defekta)
piegāde un atlikušo krājumu atsaukšana no tirgus
– Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport,
Co, Mayo, 03.04.2019.
• Belimumabs (Benlysta): paaugstināts būtisku psihisku traucējumu (depresijas, domu par pašnāvību, pašnāvības mēģinājumu vai pašsavainošanās) risks – GlaxoSmithKline (Ireland) Limited,
27.03.2019.
• XELJANZ (tofacitinib): paaugstināts plaušu embolijas un mirstības risks pacientiem ar reimatoīdo
artrītu, kuri klīniskā pētījumā saņem 10 mg devu
divas reizes dienā – Pfizer Europe, 27.03.2019.
• Domperidonu saturošas zāles (domperidone actavis, motilium, oroperidys): informācijas par
bērniem paredzētajām devām dzēšana un atgādinājums par indikāciju un kontrindikācijām, kas
saistītas ar nopietnām kardiālām blakusparādībām, 21.03.2019.
• Fenspirīdu saturošo zāļu reģistrācijas apliecību
darbības apturēšana QT intervāla pagarināšanās
riska dēļ – Medana S.A., Polija, 05.03.2019.
• Lynparza (olaparib) 100 mg apvalkotās tabletes,
Lynparza 150 mg apvalkotās tabletes un Lynparza
50 mg cietās kapsulas: brīdinājums par zāļu formu neaizvietojamību – AstraZeneca, 11.02.2019.
• Thiamazolum (Thyrozol) un
carbimazolum:
akūta pankreatīta risks un pastiprinātas norādes
par kontracepciju – Merck KGaA, 25.01.2019.
• Furnjē gangrēnas (starpenes nekrotizējošā fasciīta) risks nātrija glikozes ko-transportvielas 2
(SGLT2i) inhibitoru lietošanas gadījumā – SGLT2
inhibitorus kanagliflozīnu, dapagliflozīnu, empagliflozīnu, ertugliflozīnu saturošo zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki, 21.01.2019.
• “BELKYRA”
10 mg/ml šķīdums injekcijām
(Dezoksiholskābe): injekcijas vietas nekrozes risks
– Allergan Pharmaceuticals International Limited
reģistrācijas apliecības īpašnieks, 14.01.2019.
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Jauni brīdinājumi zāļu aprakstos
PRAC* ieteikumi par signāliem: 2019. gada
14.- 17.janvāris, 12.-15.marts, 8.-11.aprīlis
Pievienojamais teksts pasvītrots, bet
dzēšamais pārsvītrots

Biotīns – ietekme uz klīniskajām
laboratoriskajām analīzēm

Perorālai lietošanai paredzētām zālēm, kas satur ≥150
mikrogramus biotīna vienā devā, un parenterālai
lietošanai paredzētām zālēm, kas satur ≥60 mikrogramus biotīna vienā devā

Zāļu apraksts
4.4. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ietekme uz klīniskajām laboratoriskajām analīzēm
Biotīns var ietekmēt klīniskās laboratoriskās analīzes,
kas ir balstītas uz biotīna/streptavidīna mijiedarbību,
un var izraisīt vai nu kļūdaini pazeminātus, vai
kļūdaini paaugstinātus analīžu rezultātus atkarībā
no pārbaudes. Ietekmes risks ir lielāks bērniem
un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem
un palielinās, lietojot lielākas devas. Interpretējot
laboratorisko analīžu rezultātus, jāņem vērā
iespējamā biotīna ietekme, jo īpaši, ja novērojama
neatbilstība klīniskajām izpausmēm (piemēram,
vairogdziedzera analīžu rezultāti, kas imitē Greivsa
slimību asimptomātiskiem pacientiem, kuri lieto
biotīnu, vai kļūdaini negatīvi troponīna analīžu
rezultāti pacientiem ar miokarda infarktu, kuri
lieto biotīnu). Ja ir aizdomas par ietekmi, jāizmanto
alternatīvas analīzes, kas nav jutīgas pret biotīna
ietekmi (ja tādas ir pieejamas). Ir jākonsultējas
ar laboratorijas personālu, pasūtot laboratoriskās
analīzes pacientiem, kas lieto biotīnu.

Nivolumabs – hipoparatireoze
Zāļu apraksts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Citas ar imunitāti saistītas nevēlamas blakusparādības:
[…] Pēcreģistrācijas laikā ziņots par Fogta-KojanagiHaradas sindromu un hipoparatireozi (skatīt 4.8.
apakšpunktu).
© Zāļu valsts aģentūra
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4.8. Nevēlamās blakusparādības
Hipoparatireozeh
Biežums: Nav zināmi, lietojot nivolumaba monoterapiju / nivolumabu kombinācijā ar ipilimumabu
[Paskaidrojums pie tabulas: h Ziņots pēcreģistrācijas
laikā (skatīt arī 4.4. apakšpunktu)]

Paracetamols – paracetamola
lietošana grūtniecības laikā, bērna
neiroloģiskā attīstība un ietekme uz
uroģenitālo sistēmu
Zāļu apraksts
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Liels daudzums datu par grūtniecēm neliecina ne
par anomālijas izraisošu iedarbību, ne toksisku
ietekmi uz augli/jaundzimušo. Epidemioloģisko
pētījumu rezultāti par neiroloģisko attīstību bērniem,
kuri in utero pakļauti paracetamola iedarbībai, nav
viennozīmīgi. Ja klīniski nepieciešams, paracetamolu
var lietot grūtniecības laikā, taču tas jālieto mazākajā
efektīvajā devā iespējami īsāko laiku un iespējami
retāk.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Standartpētījumi, izmantojot šobrīd spēkā esošos
standartus toksiskas ietekmes uz reproduktivitāti un
attīstību vērtēšanai, nav pieejami.

Tiešas darbības perorālie
antikoagulanti: apiksabāns;
dabigatrāna eteksilāts; edoksabāns;
rivaroksabāns – recidivējoša tromboze pacientiem ar antifosfolipīdu
sindromu
Zāļu apraksts
Rivaroksabāns/apiksabāns/edoksabāns/dabigatrāna
eteksilāts
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pacienti ar antifosfolipīdu sindromu
Tiešas darbības perorālie antikoagulanti (Direct acting
Oral Anticoagulants -DOAC), ieskaitot rivaroksabānu/
apiksabānu/edoksabānu/dabigatrāna eteksilātu, nav
ieteicami pacientiem, kuriem anamnēzē ir trom
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boze un kuriem ir diagnosticēts antifosfolipīdu
sindroms. Īpaši pacientiem, kuri ir trīskārši pozitīvi
(gan uz lupus antikoagulantiem, gan antikardiolipīna
antivielām, gan arī uz anti-bēta-2-glikoproteīna I
antivielām), ārstēšana ar DOAC var būt saistīta ar
paaugstinātu recidivējošu trombozes gadījumu skaitu
salīdzinājumā ar K vitamīna antagonistu terapiju.
Rivaroksabāns
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Pacienti ar augsta riska trīskārši pozitīvu
antifosfolipīdu sindromu
Pētnieka sponsorētā, randomizētā, atklātā daudz
centru pētījumā ar aklinātu apstiprināto mērķa
kritēriju rivaroksabānu salīdzināja ar varfarīnu
pacientiem, kuriem anamnēzē ir tromboze un
kuriem ir diagnosticēts antifosfolipīdu sindroms,
kā arī pastāv augsts trombembolisku notikumu
risks (pozitīvs rezultāts visās trīs antifosfolipīdu
analīzēs — gan uz lupus antikoagulantiem, gan
antikardiolipīna antivielām, gan arī anti-bēta-2glikoproteīna I antivielām). Pētījumu priekšlaicīgi
pārtrauca pēc 120 pacientu uzņemšanas sakarā ar
pārmērīgi lielu notikumu skaitu rivaroksabāna grupā.
Vidējais novērošanas ilgums bija 569 dienas. No
visiem pacientiem 59 pacientus randomizēja grupā,
kas saņēma 20 mg rivaroksabāna (15 mg pacientiem
ar kreatinīna klīrensu (CrCl) <50 ml/min), bet 61
pacientu grupā, kas saņēma varfarīnu (INR 2,0-3,0).
Trombembolijas gadījumi radās 12% pacientu, kuri
randomizēti rivaroksabāna grupā (4 išēmiski insulta
un 3 miokarda infarkta gadījumi). Pacientiem, kuri
bija randomizēti varfarīna grupā, nenovēroja nekādus
notikumus. Masīva asiņošana bija 4 pacientiem (7 %)
rivaroksabāna grupā un 2 pacientiem (3 %) varfarīna
grupā.

Pētījumi ar dzīvniekiem liecina par reproduktīvu
toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).
Modafinila lietošana nav ieteicama grūtniecēm un
sievietēm reproduktīvā vecumā, ja vien netiek lietoti
efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
[Zāļu nosaukums] nedrīkst lietot grūtniecības laikā.
Reproduktīvā vecuma sievietēm jālieto efektīvi
kontracepcijas līdzekļi. Tā kā modafinils var samazināt
perorālās kontracepcijas efektivitāti, ir nepieciešamas
alternatīvas kontracepcijas metodes (skatīt 4.4. un
4.5. apakšpunktu).

Modafinils – datu par ietekmi uz
augli novērtējums, ieskaitot iedzimtas
anomālijas no viena novērošanas
pētījuma ASV

Ceftriaksons

Zāļu apraksts
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Dati par modafinila lietošanu grūtniecības laikā ir
ierobežoti.
Pamatojoties uz ierobežotu pieredzi no grūtniecības
reģistra par šo zāļu lietošanu cilvēkiem un spontānu
ziņošanu, uzskata, ka modafinils, lietojot to
grūtniecības laikā, var izraisīt iedzimtas anomālijas.
16

Selektīvie serotonīna atpakaļsaistes
inhibitori: citaloprāms; escitaloprāms
– zāļu mijiedarbība ar flukonazolu
Zāļu apraksts

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi
mijiedarbības veidi
Tāpēc jāievēro piesardzība, lietojot vienlaikus ar
CYP2C19 inhibitoriem (piemēram, omeprazolu,
esomeprazolu, flukonazolu, fluvoksamīnu, lanso
prazolu, tiklopidīnu) vai cimetidīnu. Var būt
nepieciešama [aktīvās vielas] devas samazināšana,
pamatojoties uz blakusparādību uzraudzību
vienlaicīgas terapijas laikā (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Pārmaiņas zāļu aprakstā - jauna drošuma
informācija pēc PSUSA (Periodic Safety Update
Reports Single Assessment) procedūras zālēm
(2019. gada janvāris, februāris, marts).
Pievienojamais teksts pasvītrots, bet dzēšamais
pārsvītrots

Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Jāpievieno šādi brīdinājumi:
Paaugstinātas jutības reakcijas
Saistībā ar ceftriaksona lietošanu ziņots par smagām
ādas nevēlamām blakusparādībām (Stīvensa-Džonsona sindromu vai Laiela sindromu/toksisku epidermas nekrolīzi un zāļu izraisītu reakciju ar eozinofīliju
un sistēmiskiem simptomiem (DRESS)), kas var būt
dzīvībai bīstamas vai izraisīt nāvi, taču šo nevēlamo blakusparādību biežums nav zināms (skatīt 4.8.
apakšpunktu).
Jariša-Herksheimera reakcija (JHR)
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Dažiem pacientiem ar spirohetu infekcijām neilgi pēc
ceftriaksona lietošanas uzsākšanas var rasties JarišaHerksheimera reakcija (JHR). JHR parasti ir pašierobežojoša vai to var novērst ar simptomātisku terapiju.
Ja rodas šāda reakcija, antibiotiku lietošana nav jāpārtrauc.
4.8. apakšpunkts
OSK “Ādas un zemādas audu bojājumi” ar biežumu “nav zināmi” jāpievieno šāda(-as) nevēlamā(-ās)
blakusparādība(-as) - zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS) (skatīt
4.4. apakšpunktu).
Imūnās sistēmas traucējumi: Jariša-Herksheimera reakcija (biežums nav zināms) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Cefuroksīms (ievadīšanai acs priek
šējā kamerā)
Zāļu apraksts

4.2. apakšpunkts
Lietošanas veids
X ir jāievada pēc zāļu sagatavošanas intraokulāras
injekcijas veidā – acs priekšējā kamerā, ko veic oftalmologs-ķirurgs, kataraktas operēšanai noteiktajos
sterilos apstākļos. Zāļu sagatavošanai drīkst izmantot
tikai 9 mg/ml (9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām (skatīt 6.6. apakšpunktu).
4.8. apakšpunkts
Makulas tūska (biežums nav zināmi)

Loperamīds
Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Brīdinājums jāpārveido šādi:
Saistībā ar pārdozēšanu ir ziņots par kardiāliem
notikumiem, ieskaitot pagarinātu QT intervālu un
QRS kompleksu, kā arī piruetes tahikardiju (torsade
de pointes). Dažos gadījumos ir bijis letāls iznākums
(skatīt 4.9. apakšpunktu). Pacienti nedrīkst pārsniegt
ieteicamo devu un/vai ieteicamo ārstēšanas ilgumu.
4.9. apakšpunkts
Brīdinājums jāpārveido šādi:
Pacientiem, kuri ir lietojuši pārāk lielu loperamīda
HCIdevu, ir novēroti kardiāli notikumi, piemēram,
QT intervāla un QRS kompleksa pagarināšanās,
piruetes tahikardija (torsade de pointes), citas smagas
ventrikulāras aritmijas, sirdsdarbības apstāšanās un
ģībonis (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ir ziņots arī par
nāves gadījumiem.
© Zāļu valsts aģentūra
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Misoprostols
Zāļu apraksts

4.6. apakšpunkts
Jāpievieno šāds brīdinājums:
Grūtniecība
[Zāļu nosaukums] tiek lietots dzemdību ierosināšanai,
lietojot mazas misoprostola devas īsu laika periodu
pašās grūtniecības beigās. Ja zāles tiek lietotas šajā
grūtniecības periodā, malformāciju risks auglim
nepastāv. [Zāļu nosaukums] nedrīkst lietot nevienā
citā grūtniecības periodā: ziņots par trīs reizes
lielāku malformāciju (ieskaitot, Mebiusa sindromu,
amniotiskās iežmaugas sindromu un centrālās
nervu sistēmas anomālijas) rašanās risku auglim, ja
misoprostols lietots grūtniecības pirmajā trimestrī.

Daunorubicīns
Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroms
Ziņots par mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroma (Posterior reversible encephalopathy
syndrome, PRES) gadījumiem, lietojot daunorubicīnu
saturošu kombinētu ķīmijterapiju. PRES ir neiroloģisks traucējums, kura gadījumā var būt galvassāpes,
krampji, letarģija, apjukums, aklums un citi redzes un
neiroloģiski traucējumi. Iespējama viegla līdz smaga
hipertensija. PRES diagnozes apstiprināšanai jāveic
attēldiagnostika ar magnētiskās rezonanses metodi.
Pacientiem, kuriem ir PRES, jāapsver daunorubicīna
lietošanas pārtraukšana.

Ibuprofēns - pseidoefedrīns
Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Jāiekļauj šāds brīdinājums:
Išēmisks kolīts
Ziņots par dažiem išēmiskā kolīta gadījumiem, lietojot pseidoefedrīnu. Ja rodas pēkšņas sāpes vēderā,
rektāla asiņošana vai citi išēmiskā kolīta simptomi,
pseidoefedrīna lietošana ir jāpārtrauc un jāvēršas pēc
medicīniskas palīdzības.

Metirapons
Zāļu apraksts

4.9. apakšpunkts
Zem apakšvirsraksta “Ārstēšana” jāatjaunina šāda informācija:
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Ārstēšana: nav paredzēts īpašs antidots. Kuņģa
skalošana (tikai nopietnas saindēšanās gadījumā un to
var veikt uzreiz pēc norīšanas) un jāizraisa piespiedu
vemšana, lai mazinātu zāļu uzsūkšanos. Metirapona
pārdozēšanas gadījumā svarīga ir tūlītēja ārstēšana;
pacienti steidzami jānosūta uz slimnīcu, lai viņi
saņemtu tūlītēju medicīnisku palīdzību. Ja pārdozēšana
ir notikusi mazāk nekā pirms 1 stundas, var apsvērt
aktivētās ogles lietošanu. Papildus vispārīgajiem
pasākumiem uzreiz jālieto liela hidrokortizona deva
kopā ar IV fizioloģisko šķīdumu un glikozi. Tas ir
jāatkārto pēc nepieciešamības un atbilstoši pacienta
klīniskajam stāvoklim. Dažas dienas ir jākontrolē
asinsspiediens un šķidruma elektrolītu līdzsvars.

Paracetamols - pseidoefedrīns
Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Ir jāpievieno šāds brīdinājums
Išēmisks kolīts
Ziņots par dažiem išēmiskā kolīta gadījumiem,
lietojot pseidoefedrīnu. Ja rodas pēkšņas sāpes vēderā,
rektāla asiņošana vai citi išēmiskā kolīta simptomi,
pseidoefedrīna lietošana ir jāpārtrauc un jāvēršas pēc
medicīniskas palīdzības.

Pseidoefedrīns - acetilsalicilskābe
Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Brīdinājums jāpievieno sekojoši:
Išēmisks kolīts
Ziņots par dažiem išēmiskā kolīta gadījumiem, lietojot pseidoefedrīnu. Ja rodas pēkšņas sāpes vēderā,
rektāla asiņošana vai citi išēmiskā kolīta simptomi,
pseidoefedrīna lietošana ir jāpārtrauc un jāvēršas pēc
medicīniskas palīdzības.

Tianeptīns
Zāļu apraksts

Montelukasts
Zāļu apraksts

4.4. apakšpunkts
Jāpapildina ar šādu brīdinājumu:
[Zāļu nosaukums] lietošanas laikā ziņots par
neiropsihisku gadījumu rašanos pieaugušajiem,
pusaudžiem un bērniem (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Pacientiem un ārstiem jāapzinās, ka iespējama
neiropsihisku izpausmju rašanās. Pacientiem un/vai
aprūpētājiem jāsniedz norādījums, ka šādu izpausmju
rašanās gadījumā par tām jāpaziņo ārstam. Šādu
parādību rašanās gadījumā ārstiem rūpīgi jāizvērtē
[Zāļu nosaukums] lietošanas turpināšanas radītais
risks un ieguvums.
Vēre

4.2. apakšpunkts
Jāizvairās no pēkšņas terapijas pārtraukšanas. Deva pakāpeniski jāsamazina 7–14 dienu laikā, lai samazinātu
atcelšanas reakciju risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.4. apakšpunkts
Jāpievieno/ jāizmaina brīdinājums sekojoši:
Ļaunprātīga lietošana/atkarība un atcelšanas sindroms
Pacienti ar zāļu vai alkohola atkarību anamnēzē
18

ļoti rūpīgi jāuzrauga, lai novērstu jebkādu devas
palielināšanu.
Pēc ārstēšanas ar tianeptīnu pārtraukšanas dažiem pacientiem tika novēroti atcelšanas simptomi. Novēroja šādus notikumus: trauksme, muskuļu sāpes, sāpes
vēderā, bezmiegs, locītavu sāpes. Uzsākot ārstēšanu,
pacients jāinformē par atcelšanas sindroma risku, pārtraucot zāļu lietošanu.
Ja ārstēšana ir jāpārtrauc, tāpat ar visiem psihotropajiem līdzekļiem, deva ir pakāpeniski jāsamazina 7 – 14
dienu laikā, lai samazinātu atcelšanas reakciju risku
(skatīt 4.2. apakšpunktu).
[…]
Hiponatriēmija
Lietojot tianeptīnu, ir ziņots par hiponatriēmiju, kas,
iespējams, saistīta ar antidiurētiskā hormona nepietiekamas sekrēcijas sindromu (ADHNS). Lielākā daļa
gadījumu ziņoti par gados vecākiem pacientiem, īpaši,
ja nesenā anamnēzē ir bijis arī izmainīts šķidruma līdzsvars vai stāvoklis, kas to predisponē. Jāievēro piesardzība pacientiem ar paaugstinātu hiponatriēmijas risku, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem, pacientiem
ar cirozi vai dehidratāciju, kā arī pacientiem, kuri lieto
diurētiskos līdzekļus.

European Medicines Agency, homepage, section “Human regulatory” > “Post-authorisation”. Available: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals

* PRAC – Eiropas Farmakovigilances riska vērtēšanas
komiteja, kurā Latviju pārstāv un strādā Zāļu valsts aģentūras
farmakovigilances eksperti.
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Atlikušie zāļu krājumi lieltirgotavās –
pieejamības monitorings
Ņemot vērā, ka zāļu pieejamības pārtraukumi
kļūst arvien aktuālāka ar veselības aprūpi saistīta
problēma, kas rada būtisku risku pacientu veselībai,
Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir uzsākusi pilotprojektu, kura ietvaros tiek veikta informācijas vākšana
un apkopošana par pieejamajiem atlikušajiem zāļu
krājumiem lieltirgotavās. Lai piekļūtu informācijas sistēmai, aicinām skatīt ZVA tīmekļa vietnes
www.zva.gov.lv sadaļu “Zāļu piegādes pārtraukumi”
> “Zāļu atlikušo krājumu saraksts lieltirgotavās”.
Aģentūra pilotprojekta veidā izveidojusi lieltirgotavu atlikušo zāļu krājumu iegūšanas un apkopošanas sistēmu. Sistēmas mērķis ir efektīvāka un ātrāka
datu ieguve par konkrētu zāļu pieejamību lieltir-

gotavās. Šobrīd pilotprojekta ietvaros lieltirgotavas
sniedz elektronisku atskaiti par kompensējamo zāļu
sarakstā (KZS) iekļauto zāļu atlikušajiem krājumiem
to lieltirgotavās. Tiek apsvērta arī iespēja apstrādāt
informāciju par visu Zāļu reģistru, ne tikai par KZS
iekļautajām zālēm.
Apkopotā informācija paredzēta vispārēja un
slēgta tipa aptiekām un ārstniecības iestādēm. Aicinām farmaceitus šo sistēmu izmēģināt un sniegt
atgriezenisko saiti gan par tās lietojamības ērtumu,
gan saturu un nepieciešamajām izmaiņām, kas jums
varētu sniegt atbalstu, lai veiksmīgāk nodrošinātu
pacientiem nepārtrauktu zāļu pieejamību. Lūdzam
izmantot e-pasta adresi info@zva.gov.lv.
REĢISTRS

Zāles, ko sāk izplatīt Latvijā

(no 2019. gada 26. janvāra līdz 10. jūnijam)
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 reģistrētām, 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”.
Farmakoterapeitiskā
grupa

Zāļu nosaukums, forma
un dozējums

Starptautiskais
nosaukums

Reģistrācijas
numurs

Adrenerģisks līdzeklis,
dopamīnerģisks līdzeklis

Norepinephrine Sopharma 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma
pagatavošanai, koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 1 mg/ml

Norepinephrinum

19-0011-04

Angiotenzīna II antagonists un
kalcija kanālu blokators

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

Olmesartanum
medoxomilum,
Amlodipinum

18-0047-01

Angiotenzīna II antagonists un
kalcija kanālu blokators

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

Olmesartanum
medoxomilum,
Amlodipinum

18-0049-01

Angiotenzīna II antagonists un
kalcija kanālu blokators

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

Olmesartanum
medoxomilum,
Amlodipinum

18-0048-01

Antiaritmisks līdzeklis

Propafenone Accord 150 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
150 mg

Propafenoni
hydrochloridum

17-0158-03

Antiaritmisks līdzeklis

Propafenone Accord 300 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
300 mg

Propafenoni
hydrochloridum

17-0159-03

Antibakteriāls līdzeklis

Fucidin 20 mg/g ziede, ziede 20 mg/g

Natrii fusidas

I000988-01

Augmentin 1 g apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 875 mg/125 mg

Amoxicillinum, Acidum
clavulanicum

I001072-01

Antibiotisks līdzeklis
Antibiotisks līdzeklis

Axetine 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Cefuroximum

10-0630-10

Antibiotisks līdzeklis

Fucidin 20 mg/g krēms, krēms 20 mg/g

Acidum fusidicum

I000987-01

© Zāļu valsts aģentūra
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Antibiotisks līdzeklis

Piperacillin/Tazobactam Aurobindo 4 g/0,5 g pulveris infūziju šķīduma
pagatavošanai, pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai 4 g/0,5 g

Piperacillinum,
Tazobactamum

10-0051-03

Antidepresants

Cipralex 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Escitalopramum

I001020-01

Antidepresants

Agomelatine Teva 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 25 mg

Agomelatinum

18-0088-02

Antidepresants

Zilbea 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 25 mg

Agomelatinum

18-0104-01

Antidepresants

Agomelatine Mylan 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 25 mg

Agomelatinum

18-0130-03

Antipsihotisks līdzeklis

Solian 200 mg tabletes, tabletes 200 mg

Amisulpridum

99-0625-01

Asinsvadus paplašinošs līdzeklis

Sermion 30 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 30 mg

Nicergolinum

I000970-01

Citas zāles demences ārstēšanai

Memantine Accord, apvalkotās tabletes 10 mg

Memantinum

EU/1/13/880/005

Citas zāles demences ārstēšanai

Memantine Accord, apvalkotās tabletes 10 mg

Memantinum

EU/1/13/880/001

Citi antidepresanti

Duloxetine Accord 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās
šķīstošās cietās kapsulas 30 mg

Duloxetinum

15-0276-02

Citi pretaudzēju līdzekļi,
monoklonālās antivielas

Rixathon, koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100 mg

Rituximabum

EU/1/17/1185/001

Citi pretaudzēju līdzekļi,
monoklonālās antivielas

Rixathon, koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 500 mg

Rituximabum

EU/1/17/1185/003

Diagnostisks līdzeklis

Hexvix 85 mg pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma
pagatavošanai, pulveris un šķīdinātājs intravezikāli lietojama šķīduma
pagatavošanai 85 mg

Hexaminolevulinatum

05-0332-02

Diagnostisks līdzeklis

Ultravist 370 šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 769 mg/ml

Iopromidum

I000813-05

Diurētisks līdzeklis

Spironolactone Accord 50 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
50 mg

Spironolactonum

16-0044-02

Diurētisks līdzeklis

Spironolactone Accord 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
25 mg

Spironolactonum

16-0043-02

Sildenafilum

EU/1/16/1137/001

Erektilās disfunkcijas ārstēšanas
līdzeklis, uroloģisks līdzeklis

Granpidam, apvalkotās tabletes 20 mg

Erektilās disfunkcijas ārstēšanas
līdzeklis

Sildenafil Accord 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 100 mg

Sildenafilum

11-0113-02

Erektilās disfunkcijas ārstēšanas
līdzeklis

Tadalafil Accord 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Tadalafilum

16-0137-02

Erektilās disfunkcijas ārstēšanas
līdzeklis

Vardenafil Actavis 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Vardenafilum

17-0166-02

Erektilās disfunkcijas ārstēšanas
līdzeklis

Olvion 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 100 mg

Sildenafilum

11-0267-04

Enterol 250 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 250 mg

Saccharomyces
boulardii

97-0022-03

Gastroenteroloģisks līdzeklis
Gastroenteroloģisks līdzeklis

Enterols 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai,
pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 250 mg

Saccharomyces
boulardii

97-0021-02

Ginekoloģisks līdzeklis

Linoladiol N 0,01 g/100 g krēms, vaginālais krēms 0,1 mg/g

Estradiolum

I001070-01

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

Acidum fusidicum,
Hydrocortisoni acetas

I000986-01

Glikokortikoīds, antibakteriāls līdzeklis
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Hipolipidēmizējošs līdzeklis,
kombinācijas

Triemma 10 mg/8 mg/2,5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
10 mg/8 mg/2,5 mg

Rosuvastatinum,
Tert-butylamini
perindoprilum,
Indapamidum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis,
kombinācijas

Triemma 10 mg/4 mg/1,25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
10 mg/4 mg/1,25 mg

Rosuvastatinum,
Tert-butylamini
perindoprilum,
Indapamidum

18-0133-03

Hipolipidēmizējošs līdzeklis,
kombinācijas

Triemma 20 mg/4 mg/1,25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
20 mg/4 mg/1,25 mg

Rosuvastatinum,
Tert-butylamini
perindoprilum,
Indapamidum

18-0134-03

Hipolipidēmizējošs līdzeklis,
kombinācijas

Triemma 20 mg/8 mg/2,5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
20 mg/8 mg/2,5 mg

Rosuvastatinum,
Tert-butylamini
perindoprilum,
Indapamidum

18-0136-03
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REĢISTRS
Imūnstimulators, koloniju
stimulētājfaktori

Ziextenzo, šķīdums injekcijām 6 mg

Pegfilgrastimum

EU/1/18/1327/001

Imūnstimulators, koloniju
stimulētājfaktori

Accofil, šķīdums injekcijām/infūzijām 30 MV/0,5 ml

Filgrastimum

EU/1/14/946/008

Imūnsupresants

Hyrimoz, šķīdums injekcijām 40 mg

Adalimumabum

EU/1/18/1286/002

Imūnsupresants

Hyrimoz, šķīdums injekcijām 40 mg

Adalimumabum

EU/1/18/1286/005

Imūnsupresants

Lenalidomide Alvogen 25 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 25 mg

Lenalidomidum

18-0082-01

Inhalācijas narkozes līdzeklis

Niontix 100% medicīniskā gāze, sašķidrināta, medicīniskā gāze,
sašķidrināta 100%

Dinitrogenii oxidum

07-0339-11

Kombinēts antibakteriāls līdzeklis

Biseptol 400 mg/80 mg tabletes, tabletes 400 mg/80 mg

Sulfamethoxazolum,
Trimethoprimum

00-0435-02

Eucreas, apvalkotās tabletes 50 mg/1000 mg
Kombinēts perorāls hipoglikemizējošs
līdzeklis

Vildagliptinum,
Metformini
hydrochloridum

EU/1/07/425/027

Kontrastviela, diagnostikas līdzeklis

Dotagraf 0,5 mmol/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 0,5 mmol/ml

Acidum gadotericum

16-0205-06

Kontrastviela, diagnostikas līdzeklis

Dotagraf 0,5 mmol/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 0,5 mmol/ml

Acidum gadotericum

16-0205-05

Kontrastviela, diagnostikas līdzeklis

Dotagraf 0,5 mmol/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 0,5 mmol/ml

Acidum gadotericum

16-0205-04

Kontrastviela, diagnostikas līdzeklis

Dotagraf 0,5 mmol/ml šķīdums injekcijām (vairākkārtējai lietošanai),
šķīdums injekcijām 0,5 mmol/ml

Acidum gadotericum

16-0206-04

Kontrastviela, diagnostikas līdzeklis

Dotagraf 0,5 mmol/ml šķīdums injekcijām (vairākkārtējai lietošanai),
šķīdums injekcijām 0,5 mmol/ml

Acidum gadotericum

16-0206-03

Natrii hyaluronas

I000659-01

Locītavas funkciju traucējumu
ārstēšanas līdzeklis

Hyalgan 20 mg/2 ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 20 mg/2 ml

Minerālvielu piedevas

Panangin 316 mg/280 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
316 mg/280 mg

Kalii aspartas,
Magnesii aspartas

18-0138-01

Narkotisks analgētisks līdzeklis

Oxynador 20 mg + 10 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības
tabletes 20 mg + 10 mg

Oxycodonum,
Naloxonum

17-0143-15

Narkotisks analgētisks līdzeklis

Oxynador 10 mg + 5 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības
tabletes 10 mg + 5 mg

Oxycodonum,
Naloxonum

17-0142-17

Benralizumabum

EU/1/17/1252/001

EU/1/17/1208/002

I001026-01

Obstruktīvu elpceļu slimību
ārstēšanas līdzeklis

Fasenra, šķīdums injekcijām 30 mg

Obstruktīvu elpceļu slimību
ārstēšanas līdzeklis

Trimbow, aerosols inhalācijām, zem spiediena, šķīdums 87 µg/5 µg/9 µg

Beclometasonum,
Formoterolum,
Glycopyrronii
bromidum

Oftalmoloģisks līdzeklis

Maxitrol acu pilieni, suspensija, acu pilieni, suspensija 1 mg/3500SV/6000
SV/ml

Dexamethasonum,
Neomycini sulphas,
Polymyxini B sulfas

Onkoloģisks līdzeklis

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

Bendamustini
hydrochloridum

16-0004-05

Onkoloģisks līdzeklis

Cisplatin Accord 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai,
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 1 mg/ml

Cisplatinum

10-0441-04

Onkoloģisks līdzeklis

Gemcitabine Accord 100 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma
pagatavošanai, koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100 mg/ml

Gemcitabinum

12-0114-04

Onkoloģisks līdzeklis

Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai,
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 6 mg/ml

Paclitaxelum

10-0295-01

Opioīdu atkarības ārstēšanas
līdzeklis

Subutex 8 mg tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem
mēles 8 mg

Buprenorphini
hydrochloridum

I000850-01

Opioīdu atkarības ārstēšanas
līdzeklis

Bupensanduo 4 mg/1 mg tabletes lietošanai zem mēles, tabletes
lietošanai zem mēles 4 mg/1 mg

Buprenorphinum,
Naloxonum

18-0091-01

Opioīdu atkarības ārstēšanas
līdzeklis

Bupensanduo 8 mg/2 mg tabletes lietošanai zem mēles, tabletes
lietošanai zem mēles 8 mg/2 mg

Buprenorphinum,
Naloxonum

18-0092-01

Opioīdu atkarības ārstēšanas
līdzeklis

Bupensanduo 2 mg/0,5 mg tabletes lietošanai zem mēles, tabletes
lietošanai zem mēles 2 mg/0,5 mg

Buprenorphinum,
Naloxonum

18-0090-01
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Plazmas aizvietotājs

Voluven 6% šķīdums infūzijām, šķīdums infūzijām 6%

Poly(O-2-hydroxyethyl)
amylum, Natrii
chloridum

03-0177-22

Pretaudzēju līdzeklis

Lynparza, apvalkotās tabletes 150 mg

Olaparibum

EU/1/14/959/005

Pretaudzēju līdzeklis

Zavedos 10 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris
injekciju šķīduma pagatavošanai 10 mg

Idarubicini
hydrochloridum

04-0055-01

Pretaudzēju līdzeklis

Docetaxel Accord, koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 160 mg/8
ml

Docetaxelum

EU/1/12/769/003

Pretdiabēta līdzeklis

Steglatro, apvalkotās tabletes 15 mg

Ertugliflozinum

EU/1/18/1267/008

Pretdiabēta līdzeklis

Trulicity, šķīdums injekcijām 1,5 mg

Dulaglutidum

EU/1/14/956/007

Pretdiabēta līdzeklis

Ozempic, šķīdums injekcijām 1 mg

Semaglutidum

EU/1/17/1251/005

Pretdiabēta līdzeklis

Ozempic, šķīdums injekcijām 0,25 mg

Semaglutidum

EU/1/17/1251/002

Pretdiabēta līdzeklis

Ozempic, šķīdums injekcijām 0,5 mg

Semaglutidum

EU/1/17/1251/003

Pretdiabēta līdzeklis

Insulin lispro Sanofi, šķīdums injekcijām 100 V/ml

Insulinum lisprum

EU/1/17/1203/001

Pretdiabēta līdzeklis

Insulin lispro Sanofi, šķīdums injekcijām 100 V/ml

Insulinum lisprum

EU/1/17/1203/007

Pretdiabēta līdzeklis

Tresiba, šķīdums injekcijām 100 V/ml

Insulinum degludecum

EU/1/12/807/004

Pretdiabēta līdzeklis

Tresiba, šķīdums injekcijām 200 V/ml

Insulinum degludecum

EU/1/12/807/013

Pretdiabēta līdzeklis, kombinēts
perorāls hipoglikemizējošs līdzeklis

Steglujan, apvalkotās tabletes 5 mg/100 mg

Ertugliflozinum,
Sitagliptinum

EU/1/18/1266/013

Pretdiabēta līdzeklis, kombinēts
perorāls hipoglikemizējošs līdzeklis

Steglujan, apvalkotās tabletes 15 mg/100 mg

Ertugliflozinum,
Sitagliptinum

EU/1/18/1266/014

Pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Accord, cietās kapsulas 150 mg

Pregabalinum

EU/1/15/1027/047

Pretepilepsijas līdzeklis

Pregabalin Accord, cietās kapsulas 75 mg

Pregabalinum

EU/1/15/1027/025

Pretglaukomas līdzeklis

Bimatoprost/Timolol Mylan 0,3 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, acu
pilieni, šķīdums 0,3 mg/5 mg/ml

Bimatoprostum,
Timololum

17-0169-01

Pretglaukomas līdzeklis

Cosopt PF 20 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 20 mg/5
mg/ml

Dorzolamidum,
Timololum

18-0093-01

Pretglaukomas līdzeklis

Taflotan 15 mikrogrami/ml acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 15 µg/
ml

Tafluprostum

18-0067-01

Pretpodagras līdzeklis

Febuxostat Mylan, apvalkotās tabletes 80 mg

Febuxostatum

EU/1/17/1194/002

Pretpodagras līdzeklis

Febuxostat Mylan, apvalkotās tabletes 120 mg

Febuxostatum

EU/1/17/1194/010

Pretpodagras līdzeklis

Druniler 120 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 120 mg

Febuxostatum

17-0152-08

Pretpodagras līdzeklis

Druniler 80 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 80 mg

Febuxostatum

17-0151-08

Pretpodagras līdzeklis

Milurit 150 mg tabletes, tabletes 150 mg

Allopurinolum

18-0112-03

Pretpodagras līdzeklis

Milurit 200 mg tabletes, tabletes 200 mg

Allopurinolum

18-0113-03

Pretsāpju un pretdrudža līdzeklis

Solpadeine PK 500 mg/65 mg putojošās tabletes, putojošās tabletes
500 mg/65 mg

Paracetamolum,
Coffeinum

17-0038-04

Pretsēnīšu līdzeklis

Travogen 1% krēms, krēms 10 mg/g

Isoconazoli nitras

I001028-01

Pretvemšanas līdzeklis

Ondansetron Baxter 2 mg/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām
2 mg/ml

Ondansetronum

09-0367-03

Pretvīrusu līdzeklis

Abacavir/Lamivudine Mylan 600 mg/300 mg apvalkotās tabletes,
apvalkotās tabletes 600 mg/300 mg

Abacavirum,
Lamivudinum

18-0056-01

Pretvīrusu līdzeklis

Genvoya, apvalkotās tabletes 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg

Elvitegravirum,
Cobicistatum,
Emtricitabinum,
Tenofoviri
alafenamidum

EU/1/15/1061/001

Proteāzes inhibitors

Atazanavir Mylan, cietās kapsulas 300 mg

Atazanavirum

EU/1/16/1091/009

Rhesonativ 625 SV/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 625 sv/ml

Immunoglobulinum
humanum anti-D

I000865-01

Rivaroxabanum

EU/1/08/472/027

Specifiskais imūnglobulīns
Tiešie Xa faktora inhibitori
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Xarelto, apvalkotās tabletes 2,5 mg
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Urīnskābes veidošanos inhibējoši
līdzekļi

Adenuric, apvalkotās tabletes 80 mg

Uroloģisks līdzeklis
Vazoprotektors, venotonisks līdzeklis

Febuxostatum

EU/1/08/447/014

Solifenacin Accord 5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 5 mg

Solifenacini succinas

14-0237-05

Flabien 1000 mg tabletes, tabletes 1000 mg

Diosminum

17-0198-02

Detralex 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Diosminum,
Hesperidinum

96-0377-04

Vazoprotektors
Vietējās anestēzijas līdzeklis

REĢISTRS

Bupivacaine Accord 5 mg/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām
5 mg/ml

Bupivacaini
hydrochloridum

Chirocaine 5 mg/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 50 mg/10 ml

Levobupivacaini
hydrochloridum

Vietējās anestēzijas līdzeklis

16-0050-08

I001087-01

Vitamīnu preparāts

Neuromultivit apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes

Thiamini
hydrochloridum,
Pyridoxini
hydrochloridum,
Cyanocobalaminum

Žultsakmeņus šķīdinošs līdzeklis

Ursogrix 250 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 250 mg

Acidum
ursodeoxycholicum

I000864-01

17-0043-03

No Zāļu reģistra izslēgtās zāles
Izslēgtas no Latvijas Zāļu reģistra laikā no no 2019. gada 26. janvāra līdz 10. jūnijam dažādu iemeslu dēļ
(beidzies reģistrācijas derīguma termiņš, atsauktas no Latvijas Zāļu reģistra pēc reģistrācijas apliecības
īpašnieka iniciatīvas u.c.).
Farmakoterapeitiskā
grupa

Zāļu nosaukums, forma
un dozējums

Starptautiskais
nosaukums

AKE inhibitori, citas kombinācijas

Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg tabletes, tabletes 2 mg/5 mg/0,625 mg

Tert-butylamini perindoprilum,
Amlodipinum, Indapamidum

AKE inhibitors

Accupro 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Quinaprili hydrochloridum

AKE inhibitors

Accupro 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Quinaprili hydrochloridum

AKE inhibitors

Prenessa 2 mg tabletes, tabletes 2 mg

Tert-butylamini perindoprilum

AKE inhibitors

Prenessa 4 mg mutē disperģējamās tabletes, mutē disperģējamās tabletes 4 mg

Tert-butylamini perindoprilum

AKE inhibitors

Prenessa 8 mg mutē disperģējamās tabletes, mutē disperģējamās tabletes 8 mg

Tert-butylamini perindoprilum

AKE inhibitors

Prestarium Neo apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 5 mg

Perindoprili argininum

AKE inhibitors

Prestarium Neo Forte apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Perindoprili argininum

AKE inhibitors

Quinapril Polpharma 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Quinaprilum

AKE inhibitors

Ramipril TAD 1,25 mg tabletes, tabletes 1,25 mg

Ramiprilum

Alfa 1-adrenoblokators

Cardura XL 4, ilgstošās darbības tabletes 4 mg, ilgstošās darbības tabletes 4 mg

Doxazosinum

Alfa, beta adrenoblokators

Coryol 12,5 mg tabletes, tabletes 12,5 mg

Carvedilolum

Aminoglikozīdu pretmikrobu līdzekļi

Vantobra, šķīdums izsmidzināšanai 170 mg

Tobramycinum

Analgētisks līdzeklis

Solpadeine 500 mg/8 mg/30 mg tabletes, tabletes 500 mg/8 mg/30 mg

Paracetamolum, Codeini phosphas
hemihydricus, Coffeinum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Telmitex 40 mg/12,5 mg tabletes, tabletes 40 mg/12,5 mg

Telmisartanum,
Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Telmitex 80 mg/12,5 mg tabletes, tabletes 80 mg/12,5 mg

Telmisartanum,
Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Telmitex 80 mg/25 mg tabletes, tabletes 80 mg/25 mg

Telmisartanum,
Hydrochlorothiazidum
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Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes,
apvalkotās tabletes 160 mg/12,5 mg

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg apvalkotās tabletes,
apvalkotās tabletes 160 mg/25 mg

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes,
apvalkotās tabletes 320 mg/12,5 mg

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg apvalkotās tabletes,
apvalkotās tabletes 320 mg/25 mg

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II antagonists un
diurētisks līdzeklis

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes,
apvalkotās tabletes 80 mg/12,5 mg

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Atacand 8 mg tabletes, tabletes 8 mg

Candesartanum cilexetilum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Diovan 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Valsartanum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Loridan 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 100 mg

Losartanum kalicum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Loridan 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 25 mg

Losartanum kalicum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Loridan 50 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 50 mg

Losartanum kalicum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Lorista 12,5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 12,5 mg

Losartanum kalicum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Valsacor 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Valsartanum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Valsartan Krka 160 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 160 mg

Valsartanum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Valsartan Krka 320 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 320 mg

Valsartanum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Valsartan Krka 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Valsartanum

Angiotenzīna II receptoru antagonists

Valsartan Krka 80 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 80 mg

Valsartanum

Antianēmisks līdzeklis

Ferretab comp. cietās kapsulas, cietās kapsulas 152,10 mg/0,50 mg

Ferrosi fumaras, Acidum folicum

Antiangināls līdzeklis

Nitromint 2,6 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 2,6 mg

Glyceroli trinitras

Antiangināls līdzeklis

Preductal MR ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 35 mg

Trimetazidini dihydrochloridum

Antibakteriāls līdzeklis

Ciprinol 2 mg/ml šķīdums infūzijām, šķīdums infūzijām 400 mg/200 ml

Ciprofloxacinum

Antibakteriāls līdzeklis

Ciprinol 250 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 250 mg

Ciprofloxacinum

Antibakteriāls līdzeklis

Ciprinol 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Ciprofloxacinum

Antibakteriāls līdzeklis

Vancomycin CNP 1000 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai, pulveris
infūziju šķīduma pagatavošanai 1000 mg

Vancomycinum

Antibakteriāls līdzeklis

Vancomycin CNP 500 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai, pulveris
infūziju šķīduma pagatavošanai 500 mg

Vancomycinum

Antibiotisks dermatoloģisks līdzeklis

Baneocin 5000 SV/250 SV/g ziede, ziede 5000 IU/250 IU/g

Bacitracinum zincum, Neomycini
sulphas

Antibiotisks līdzeklis

Amoksiklav 875 mg + 125 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 875
mg/125 mg

Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

Antibiotisks līdzeklis

Azithromycin Krka 250 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 250 mg

Azithromycinum

Antibiotisks līdzeklis

Azithromycin Krka 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Azithromycinum

Antibiotisks līdzeklis

Dalacin C 300 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 300 mg

Clindamycinum

Antibiotisks līdzeklis

Fucidin 2% krēms, krēms 20 mg/g

Acidum fusidicum

Antibiotisks līdzeklis

Fucidin 20 mg/g krēms, krēms 20 mg/g

Acidum fusidicum

Antibiotisks līdzeklis

Fucidine 20 mg/g krēms, krēms 20 mg/g

Acidum fusidicum

Antibiotisks līdzeklis

Meropenem Hospira 1 g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai,
pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai 1 g

Meropenemum

Antibiotisks līdzeklis

Meropenem Hospira 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma
pagatavošanai, pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai 500 mg

Meropenemum

Antibiotisks līdzeklis

Oroflocina 250 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 250 mg

Levofloxacinum
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Oroflocina 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Levofloxacinum

Antibiotisks līdzeklis

Polygynax mīkstās vaginālās kapsulas, mīkstās vaginālās kapsulas

Neomycini sulphas, Polymyxini B
sulfas, Nystatinum

Antibiotisks līdzeklis

Tobrex acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 3 mg/ml

Tobramycinum

Antibiotisks līdzeklis

Zinnat 250 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 250 mg

Cefuroximum

Antidepresants

Anafranil 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Clomipramini hydrochloridum

Antidepresants

Dalsan 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Citalopramum

Antidepresants

Dalsan 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Citalopramum

Antidepresants

Dalsan 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Citalopramum

Antidepresants

Deprexor 37,5 mg tabletes, tabletes 37,5 mg

Venlafaxinum

Antidepresants

Deprexor 75 mg tabletes, tabletes 75 mg

Venlafaxinum

Antidepresants

Rexetin 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Paroxetinum

Antidepresants

Seroxat 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Paroxetinum

Antidots

Nexodal 0,4 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām, šķīdums injekcijām vai
infūzijām 0,4 mg/ml

Naloxoni hydrochloridum

Antiholīnesterāzes līdzeklis

Kalymin 60 mg tabletes, tabletes 60 mg

Pyridostigmini bromidum

Antiparatireoīdais līdzeklis

Zemplar 2 mikrogramu mīkstās kapsulas, mīkstās kapsulas 2 mikrogrami

Paricalcitolum

Antiprogestagēns līdzeklis

Mifepristone Linepharma 200 mg tabletes, tabletes 200 mg

Mifepristonum

Antipsihotisks līdzeklis

Aprizexen 15 mg mutē disperģējamās tabletes, mutē disperģējamās tabletes 15
mg

Aripiprazolum

Antipsihotisks līdzeklis

Aprizexen 15 mg tabletes, tabletes 15 mg

Aripiprazolum

Antipsihotisks līdzeklis

Haloperidol-Richter 1,5 mg tabletes, tabletes 1,5 mg

Haloperidolum

Antipsihotisks līdzeklis

Rispolept 1 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai, šķīdums iekšķīgai lietošanai 1
mg/ml

Risperidonum

Antipsihotisks līdzeklis

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

Risperidonum

Antipsihotisks līdzeklis

Torendo Q-Tab 2 mg mutē disperģējamās tabletes, mutē disperģējamās tabletes
2 mg

Risperidonum

Antiseptisks līdzeklis

Betadine pesāriji, pesāriji 200 mg

Povidonum iodinatum

Antiseptisks līdzeklis

Neo-angin 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg sūkājamās tabletes, sūkājamās tabletes

Alcohol 2,4-Dichlorobenzylicus,
Amylmetacresolum, Levomentholum

Antitrombotisks līdzeklis

Clexane 6000 anti-Xa SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē, šķīdums injekcijām
pilnšļircē 6000 anti-Xa SV/0,6 ml

Enoxaparinum natricum

Antitrombotisks līdzeklis

Vasopirin 75 mg zarnās šķīstošās tabletes, zarnās šķīstošās tabletes 75 mg

Acidum acetylsalicylicum

Asinsvadus paplašinošs līdzeklis

Sermion 30 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 30 mg

Nicergolinum

Audzēju nekrozes faktora alfa (tnfα)
inhibitori

Cyltezo, šķīdums injekcijām 40 mg

Adalimumabum

Beta adrenoblokators

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

Metoprololi succinas

Beta adrenoblokators

Betaloc ZOK 50 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 50 mg

Metoprololi succinas

Beta adrenoblokators

Metoprolol-ratiopharm retard 100 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās
darbības tabletes 100 mg

Metoprololi tartras

Beta adrenoblokators

Voxuten 100 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 100 mg

Metoprololi succinas

Beta adrenoblokators

Voxuten 200 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 200 mg

Metoprololi succinas

Beta adrenoblokators

Voxuten 25 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 25 mg

Metoprololi succinas

Beta adrenoblokators

Voxuten 50 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes 50 mg

Metoprololi succinas
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Bisfosfonāti, kombinācijas

Tridepos 70 mg + 500 mg/800 SV tabletes, tabletes + apvalkotās tabletes 70 mg +
500 mg/800 SV

Acidum alendronicum, Calcium,
Colecalciferolum

Brūču dzīšanu veicinošs līdzeklis

Panthenol Spray 46,3 mg/g uz ādas lietojamās putas, uz ādas lietojamās putas
46,3 mg/g

Dexpanthenolum

Caurejas līdzeklis

Lactulose-ratiopharm 667 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai, šķīdums iekšķīgai
lietošanai 667 mg/ml

Lactulosum

Caurejas līdzeklis

Microlax rektālais šķīdums, rektālais šķīdums 625 mg/90 mg/9 mg/ml

Sorbitolum, Natrii citras, Natrii
laurilsulfoacetas

Cerebrālo un perifēro asinsriti
uzlabojošs līdzeklis

Tanakan apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Ginkgo bilobae extractum normatum

Citi antidepresanti

Aritavi 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās šķīstošās cietās kapsulas
30 mg

Duloxetinum

Citi antidepresanti

Aritavi 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās šķīstošās cietās kapsulas
60 mg

Duloxetinum

Citi antidepresanti

Nilodux 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās šķīstošās cietās kapsulas
20 mg

Duloxetinum

Citi antidepresanti

Nilodux 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās šķīstošās cietās kapsulas
30 mg

Duloxetinum

Citi antidepresanti

Nilodux 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās šķīstošās cietās kapsulas
40 mg

Duloxetinum

Citi antidepresanti

Nilodux 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas, zarnās šķīstošās cietās kapsulas
60 mg

Duloxetinum

Citi gastrointestinālā trakta un
metabolisma produkti

Nefrocarnit 1 g/3,3 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai, šķīdums iekšķīgai lietošanai 1
g/3,3 ml

Levocarnitinum

Citi gastrointestinālā trakta un
metabolisma produkti

Nefrocarnit 1 g/5 ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 1 g/5 ml

Levocarnitinum

Citi pretvēža līdzekļi

Topotecan Actavis, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 1 mg

Topotecanum

Citi pretvēža līdzekļi

Topotecan Actavis, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 4 mg

Topotecanum

Citi sirds līdzekļi, sirds līdzeklis

Ivabradine JensonR, apvalkotās tabletes 5 mg

Ivabradinum

Citi sirds līdzekļi, sirds līdzeklis

Ivabradine JensonR, apvalkotās tabletes 7.5 mg

Ivabradinum

D vitamīna analogs

Vigantol Oil 20000 SV/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums, šķīdums iekšķīgai
lietošanai 0,5 mg/ml

Colecalciferolum

Dermatoloģisks līdzeklis

Altargo, ziede 1%

Retapamulinum

Dermatoloģisks līdzeklis

Contractubex (50 SV + 100 mg + 10 mg)/g, gels, gels 10 mg/50 IU/100 mg/g

Cepae extractum, Heparinum
natricum, Allantoinum

Dermatoloģisks līdzeklis

Fucicort Lipid 20 mg/1 mg/g krēms, krēms 20 mg/1 mg/g

Acidum fusidicum, Betamethasonum

Dermatoloģisks līdzeklis

Hioksizons 10 mg/30 mg/g ziede, ziede 10 mg/30 mg/g

Hydrocortisoni acetas,
Oxytetracyclini hydrochloridum

Diagnostisks līdzeklis

Omnipaque 350 mg I/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 350 mg I/ml

Iohexolum

Estrogēns līdzeklis

Estrofem 2 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 2 mg

Estradiolum

Gastroenteroloģisks līdzeklis

Salofalk 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Mesalazinum

Glikokortikoīds, antibakteriāls līdzeklis

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

Acidum fusidicum, Hydrocortisoni
acetas

Glikokortikoīds, antibakteriāls līdzeklis

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

Acidum fusidicum, Hydrocortisoni
acetas

Hemostātisks līdzeklis

Konakion MM bērniem 2 mg/0,2 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai vai injekcijām,
šķīdums iekšķīgai lietošanai vai injekcijām 2 mg/0,2 ml

Phytomenadionum

Hemostātisks līdzeklis

Willfact 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris
un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1000 SV

Factor humanus von Willebrandi
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Willfact 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris
un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 2000 SV

Factor humanus von Willebrandi

Hemostātisks līdzeklis

Willfact 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris
un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 500 SV

Factor humanus von Willebrandi

Hepatoterapeitisks līdzeklis

Hepa-Merz koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 0,5 g/ml, pulveris infūziju
šķīduma koncentrāta pagatavošanai 5 g/10 ml

Ornithini aspartas

Hipolipidēmizējošs līdzeklis

Atorvastatin Polpharma 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Atorvastatinum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis

Atorvastatin Polpharma 20 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 20 mg

Atorvastatinum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis

Atorvastatin Polpharma 40 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 40 mg

Atorvastatinum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis

Coltowan 10 mg tabletes, tabletes 10 mg

Ezetimibum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis

Sortis 80 80 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 80 mg

Atorvastatinum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis,
kombinācijas

Amlodipine/Atorvastatin Krka 10 mg/10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās
tabletes 10 mg/10 mg

Amlodipinum, Atorvastatinum

Hipolipidēmizējošs līdzeklis,
kombinācijas

Amlodipine/Atorvastatin Krka 5 mg/10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās
tabletes 5 mg/10 mg

Amlodipinum, Atorvastatinum

Homeopātisks līdzeklis

Dysmenorm tabletes, tabletes

Pulsatilla nigricans, Rosmarinus
officinalis, Apis mellifica, Vitex agnuscastus

Homeopātisks līdzeklis

Galstena tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem mēles

Silybum marianum, Taraxacum
officinale, Chelidonium majus,
Natrium sulphuricum, Phosphorus

Homeopātisks līdzeklis

Gentos tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem mēles

Populus tremuloides, Serenoa
repens, Conium maculatum, Kalium
iodatum, Ferrum picrinicum

Homeopātisks līdzeklis

Iricar krēms, krēms 100 mg/g

Cardiospermum halicacabum

Homeopātisks līdzeklis

Iricar ziede, ziede 100 mg/g

Cardiospermum halicacabum

Homeopātisks līdzeklis

Notta pilieni iekšķīgai lietošanai,šķīdums, pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Avena sativa, Phosphorus, Matricaria
chamomilla, Coffea arabica, Zincum
valerianicum

Homeopātisks līdzeklis

Notta tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem mēles

Avena sativa, Phosphorus, Matricaria
chamomilla, Coffea arabica, Zincum
isovalerianicum

Homeopātisks līdzeklis

Pumpan tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem mēles

Crataegus, Arnica montana, Kalium
carbonicum, Digitalis purpurea,
Convallaria majalis

Homeopātisks līdzeklis

Rhinital tabletes, tabletes

Cardiospermum halicacabum,
Galphimia glauca, Luffa operculata

Homeopātisks līdzeklis

Sedatif PC tabletes, tabletes

Aconitum napellus, Atropa
belladonna, Calendula officinalis,
Chelidonium majus, Viburnum opulus

Hormonaizstājterapijas līdzeklis

Activelle apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 1 mg/0,5 mg

Estradiolum, Norethisteroni acetas

Hormonaizstājterapijas līdzeklis

Klimonorm apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 2 mg + 2 mg/0,15 mg

Estradioli valeras, Levonorgestrelum

Imūnmodulators

Copaxone 40 mg/ml šķīdums injekcijām pilnšļircē, šķīdums injekcijām pilnšļircē
40 mg/ml

Glatirameri acetas

Imūnmodulators

SolcoTrichovac liofilizāts un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai,
liofilizāts un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai

Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus vaginalis, Lactobacillus
fermentum, Lactobacillus salivarius

Imūnstimulators

Neupogen 300 mikrogramu (0,6 mg/ml) šķīdums injekcijām pilnšļircē, šķīdums
injekcijām pilnšļircē 0,6 mg/ml

Filgrastimum

Imūnstimulators

Neupogen 480 mikrogramu (0,96 mg/ml) šķīdums injekcijām pilnšļircē, šķīdums
injekcijām pilnšļircē 0,96 mg/ml

Filgrastimum

Imūnsupresants

Atsimutin 25 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 25 mg

Azathioprinum
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Imūnsupresants

Axympa 180 mg zarnās šķīstošās tabletes, zarnās šķīstošās tabletes 180 mg

Acidum mycophenolicum

Imūnsupresants

Axympa 360 mg zarnās šķīstošās tabletes, zarnās šķīstošās tabletes 360 mg

Acidum mycophenolicum

Kalcija kanālu blokators

Norvasc 5, 5 mg tabletes, tabletes 5 mg

Amlodipinum

Kalcija preparāts

Calciumacetat-Nefro 700 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 700 mg

Calcii acetas

Kalcija preparāts

Kalcipos-D forte 500 mg/800 SV apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500
mg/800 SV

Calcium, Colecalciferolum

Kalcija preparāts

Kalcipos-D forte 500 mg/800 SV košļājamās tabletes, košļājamās tabletes 500
mg/800 SV

Calcium, Colecalciferolum

Kortikosteroīds

Flixonase Nasule Drops 400 mikrogrami deguna pilieni, suspensija, deguna pilieni,
suspensija 400 µg

Fluticasoni propionas

Kortikosteroīds

Laticort 1 mg/g krēms, krēms 1 mg/g

Hydrocortisoni butyras

Kortikosteroīds

Medrol 16 mg tabletes, tabletes 16 mg

Methylprednisolonum

Kortikosteroīds

Prednisolone “Ņižfarm” 5 mg/g ziede, ziede 5 mg/g

Prednisolonum

Kortikosteroīds

Solu-Medrol 40 mg/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai,
pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 40 mg

Methylprednisolonum

Kortikosteroīds līdzeklis

Elosalic 1 mg/50 mg/g ziede, ziede 1 mg/50 mg/g

Mometasoni furoas, Acidum
salicylicum

Līdzeklis prostatas hipertrofijas
ārstēšanai

Finasterid Actavis 5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 5 mg

Finasteridum

Magnija preparāts

Magne B6 48 mg/5 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 48 mg/5 mg

Magnesium, Pyridoxini
hydrochloridum

Magnija preparāts

Magvit B6 48 mg/5 mg zarnās šķīstošās apvalkotās tabletes, zarnās šķīstošās
apvalkotās tabletes 48 mg/5 mg

Magnesium, Pyridoxini
hydrochloridum

Magnija preparāts

Magvit B6 zarnās šķīstošās tabletes, zarnās šķīstošās tabletes 48 mg/5 mg

Magnesium, Pyridoxini
hydrochloridum

Meningokoku vakcīna

NeisVac-C 0,5 ml suspensija injekcijām pilnšļircē, suspensija injekcijām pilnšļircē
0,5 ml

Vaccinum meningococcale classis C
coniugatum

Miega un sedatīvie līdzekļi

Edluar 10 mg tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem mēles 10 mg

Zolpidemi tartras

Miega un sedatīvie līdzekļi

Edluar 5 mg tabletes lietošanai zem mēles, tabletes lietošanai zem mēles 5 mg

Zolpidemi tartras

Miega un sedatīvie līdzekļi

Midazolam Accord 1 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām EFG, šķīdums
injekcijām vai infūzijām 1 mg/ml

Midazolamum

Mukolītisks līdzeklis

Ambroksols Stirol 75 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības tabletes
75 mg

Ambroxoli hydrochloridum

Narkotisks analgētisks līdzeklis

Breakyl Start 200, 400, 600 un 800 mikrogrami aiz vaiga lietojamās membrānas,
aiz vaiga lietojamā membrāna 200, 400, 600 un 800 mikrogrami

Fentanylum

Narkotisks analgētisks līdzeklis

Nalpain 10 mg/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 10 mg/ml

Nalbuphini hydrochloridum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Arthryl 1500 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, pulveris
iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 1500 mg

Glucosamini sulfas

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Diclofenac 100 mg supozitoriji, supozitoriji 100 mg

Diclofenacum natricum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Diclofenac 50 mg supozotoriji, supozitoriji 50 mg

Diclofenacum natricum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Ibuprofen Stirol 300 mg kapsulas, cietās kapsulas 300 mg

Ibuprofenum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Mesulid 100 mg tabletes, tabletes 100 mg

Nimesulidum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Nimesil 100 mg granulas iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai, granulas
iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 100 mg

Nimesulidum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Relifex 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Nabumetonum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Voltaren 75 mg/3 ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 75 mg/3 ml

Diclofenacum natricum

Nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis

Xefo Rapid 8 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 8 mg

Lornoxicamum
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Lucetam 1200 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 1200 mg

Piracetamum

Nootrops līdzeklis

Nootropil 800 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 800 mg

Piracetamum

Oftalmoloģisks līdzeklis

Fucithalmic 10 mg/g acu pilieni, suspensija, acu pilieni, suspensija 10 mg/g

Acidum fusidicum

Oftalmoloģisks līdzeklis

Tobradex acu pilieni, suspensija, acu pilieni, suspensija 3 + 1 mg/ml

Tobramycinum, Dexamethasonum

Oftalmoloģisks līdzeklis

Tobradex acu pilieni, suspensija, acu pilieni, suspensija 3 mg/ml + 1 mg/ml

Tobramycinum, Dexamethasonum

Oftalmoloģisks līdzeklis

Vigamox 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 5 mg/ml

Moxifloxacinum

Onkoloģisks līdzeklis

Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai,
pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 3,5 mg

Bortezomibum

Onkoloģisks līdzeklis

Docetaxel Hospira 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai,
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 10 mg/ml

Docetaxelum

Onkoloģisks līdzeklis

Doxorubicin Teva 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai,
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 2 mg/ml

Doxorubicini hydrochloridum

Onkoloģisks līdzeklis

Imatinib Amomed 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 100 mg

Imatinibum

Onkoloģisks līdzeklis

Imatinib Amomed 400 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 400 mg

Imatinibum

Onkoloģisks līdzeklis

Imatinib Krka 100 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 100 mg

Imatinibum

Onkoloģisks līdzeklis

Imatinib Krka 400 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 400 mg

Imatinibum

Onkoloģisks līdzeklis, purīna analogs,
imūnmodulators

Lanvis 40 mg tabletes, tabletes 40 mg
Tioguaninum

Onkoloģisks līdzeklis

Lutrate Depot 3,75 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju
suspensijas pagatavošanai, pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju
suspensijas pagatavošanai 3,75 mg

Leuprorelini acetas

Onkoloģisks līdzeklis

Oxaliplatin Hospira 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai,
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 5 mg/ml

Oxaliplatinum

Onkoloģisks līdzeklis

Pemetrexed PharmaSwiss 100 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta
pagatavošanai, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 100 mg

Pemetrexedum

Onkoloģisks līdzeklis

Pemetrexed PharmaSwiss 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta
pagatavošanai, pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai 500 mg

Pemetrexedum

Onkoloģisks līdzeklis

Puri-nethol 50 mg tabletes, tabletes 50 mg

Mercaptopurinum

Onkoloģisks līdzeklis, gonadotropīnu
atbrīvojoša hormona analogi

Lutrate Depot 22,5 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju
suspensijas pagatavošanai, pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju
suspensijas pagatavošanai 22,5 mg

Leuprorelini acetas

Onkoloģisks līdzeklis, gonadotropīnu
atbrīvojoša hormona analogi

Zoladex 3,6 mg implants, implants pilnšļircē 3,6 mg

Goserelinum

Onkoloģisks līdzeklis, gonadotropīnu
atbrīvojoša hormona analogi

Zoladex LA 10,8 mg implants, implants pilnšļircē 10,8 mg

Goserelinum

Osmotiskas darbības caurejas
līdzeklis

Duphalac 66,5% šķīdums iekšķīgai lietošanai, šķīdums iekšķīgai lietošanai 66.5
g/100 ml

Lactulosum

Osmotiskas darbības caurejas
līdzeklis

Fortrans pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, pulveris iekšķīgi
lietojama šķīduma pagatavošanai

Macrogolum, Natrii sulfas anhydricus,
Natrii hydrogenocarbonas, Natrii
chloridum, Kalii chloridum

Perifērisks vazodilatators

Enelbin 100 Retard 100 mg ilgstošās darbības tabletes, ilgstošās darbības
tabletes 100 mg

Naftidrofuryli oxalas

Pretalerģisks līdzeklis

Rhinocort Aqua 64 µg deguna aerosols, suspensija, deguna aerosols, suspensija
64 µg/devā

Budesonidum

Pretapaugļošanās līdzeklis

Ariadne 125 mikrogrami/30 mikrogrami apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
125 μg/30 μg

Levonorgestrelum,
Ethinylestradiolum

Pretapaugļošanās līdzeklis

Cerazet 75 mikrogrami apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 75 mikrogrami

Desogestrelum

Pretapaugļošanās līdzeklis

Cerazette 75 mikrogrami apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 75 mikrogrami

Desogestrelum

Pretapaugļošanās līdzeklis

Cilest 0.250 mg + 0.035 mg tabletes, tabletes 250/35 μg

Ethinylestradiolum, Norgestimatum
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Pretapaugļošanās līdzeklis

Femoden 75/30 mikrogramu apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 75 μg/30 μg

Gestodenum, Ethinylestradiolum

Pretapaugļošanās līdzeklis

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg 24 stundās vaginālās ievadīšanas sistēma,
vaginālās ievadīšanas sistēma 120/15 mikrogramu 24 stundās

Etonogestrelum, Ethinylestradiolum

Pretapaugļošanās līdzeklis

Postinor 1500 mikrogrami tabletes, tabletes 1500 μg

Levonorgestrelum

Pretastmas līdzeklis

Fortulin Novolizer 12 mikrogrami/izsmidzinājumā inhalācijas pulveris, inhalācijas
pulveris 12 mikrogrami/izsmidzinājumā

Formoteroli fumaras dihydricus

Pretastmas līdzeklis

Fortulin Novolizer 6 mikrogrami/izsmidzinājumā inhalācijas pulveris, inhalācijas
pulveris 6 mikrogrami/izsmidzinājumā

Formoteroli fumaras dihydricus

Pretastmas līdzeklis

Singulair 10 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Montelukastum

Pretastmas līdzeklis

Ventilastin Novolizer 100 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, inhalācijas
pulveris 100 µg/devā

Salbutamolum

Pretastmas līdzeklis

Ventolin 100 Inhaler CFC-Free 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem
spiediena,suspensija, aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija 100 µg/
dose

Salbutamolum

Pretaudzēju līdzeklis

Leukeran 2 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 2 mg

Chlorambucilum

Pretaudzēju līdzeklis

Zavedos 10 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai, pulveris injekciju
šķīduma pagatavošanai 10 mg

Idarubicini hydrochloridum

Pretcaurejas līdzeklis

Imodium 2 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 2 mg

Loperamidi hydrochloridum

Pretcaurejas līdzeklis

Imodium Original 2 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 2 mg

Loperamidi hydrochloridum

Pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa
inhibitors

Nexium 20 mg zarnās šķīstošās tabletes, zarnās šķīstošās tabletes 20 mg

Pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa
inhibitors

Nexium 40 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai, pulveris
injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai 40 mg

Pretčūlas līdzeklis, protonu sūkņa
inhibitors

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

Pretdiabēta līdzeklis

Meglimid 1 mg tabletes, tabletes 1 mg

Glimepiridum

Pretdiabēta līdzeklis

Vildagliptin Teva 50 mg tabletes, tabletes 50 mg

Vildagliptinum

Pretdrudža, pretsāpju līdzeklis

ParaFlux 500 mg tabletes, tabletes 500 mg

Paracetamolum

Pretepilepsijas līdzeklis

Levetiracetam PharmaSwiss 1000 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
1000 mg

Levetiracetamum

Pretepilepsijas līdzeklis

Levetiracetam PharmaSwiss 250 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 250
mg

Levetiracetamum

Pretepilepsijas līdzeklis

Levetiracetam PharmaSwiss 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500
mg

Levetiracetamum

Pretepilepsijas līdzeklis

Levetiracetam PharmaSwiss 750 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 750
mg

Levetiracetamum

Pretepilepsijas līdzeklis

Pregagamma 25 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 25 mg

Pregabalinum

Pretepilepsijas līdzeklis

Rabakir 150 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 150 mg

Pregabalinum

Pretepilepsijas līdzeklis

Rabakir 25 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 25 mg

Pregabalinum

Pretepilepsijas līdzeklis

Rabakir 300 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 300 mg

Pregabalinum

Pretepilepsijas līdzeklis

Rabakir 75 mg cietās kapsulas, cietās kapsulas 75 mg

Pregabalinum

Pretglaukomas līdzeklis

Briglau 2 mg/ml acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 2 mg/ml

Brimonidini tartras

Pretglaukomas līdzeklis

Cosopt 2%/0,5% acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 20 mg/5 mg/ml

Dorzolamidum, Timololum

Pretglaukomas līdzeklis

Timlatan 50 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, acu pilieni, šķīdums 50 μg/5
mg/ml

Latanoprostum, Timololum

Prethistamīna līdzeklis

Erolin 1 mg/ml sīrups, sīrups 1 mg/ml

Loratadinum

Pretiesnu līdzeklis

Nomex 0,5 mg/ml deguna pilieni, šķīdums, deguna pilieni, šķīdums 0,5 mg/ml

Xylometazolini hydrochloridum

Esomeprazolum
Esomeprazolum
Esomeprazolum
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Nasonex 50 mikrogrami/devā deguna aerosols, suspensija, deguna aerosols,
suspensija 50 μg/devā

Mometasoni furoas

Pretmigrēnas līdzeklis

Cinie 100 tabletes, tabletes 100 mg

Sumatriptanum

Pretmigrēnas līdzeklis

Imigran DR 50 mg disperģējamās tabletes, disperģējamās tabletes 50 mg

Sumatriptanum

Pretmikrobu līdzeklis

Klion-D 100 mg/100 mg vaginālās tabletes, vaginālās tabletes 100 mg/100 mg

Metronidazolum, Miconazoli nitras

Pretparazītu līdzeklis

Decaris 150 mg tablete, tabletes 150 mg

Levamisolum

Pretparazītu līdzeklis

Vermox 100 mg tabletes, tabletes 100 mg

Mebendazolum

Pretparkinsonisma līdzeklis

Madopar 200 mg/50 mg tabletes, tabletes 200 mg/50 mg

Levodopum, Benserazidum

Pretsaaukstēšanās līdzeklis

Coldrex MaxGrip Lemon 1000 mg/10 mg/40 mg pulveris iekšķīgi lietojamā
šķīduma pagatavošanai, pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 1000
mg/10 mg/40 mg

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum, Acidum ascorbicum

Pretsāpju, pretdrudža līdzeklis

Dailyal 500 mg tabletes, tabletes 500 mg

Paracetamolum

Pretsēnīšu līdzeklis

Clotrimazolum GSK 10 mg/g krēms, krēms 10 mg/g

Clotrimazolum

Pretsēnīšu līdzeklis

Lamisil 1% krēms, krēms 1%

Terbinafini hydrochloridum

Pretsēnīšu līdzeklis

Nizoral krēms, krēms 20 mg/g

Ketoconazolum

Pretsēnīšu līdzeklis

Nizoral pretblaugznu šampūns, šampūns 20 mg/g

Ketoconazolum

Pretsēnīšu līdzeklis

Terbinafine 250 mg tabletes, tabletes 250 mg

Terbinafini hydrochloridum

Pretvīrusu līdzeklis

Valtrex 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Valaciclovirum

Progestagēns līdzeklis

Duphaston 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Dydrogesteronum

Prokinētisks līdzeklis

Motilium 10 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 10 mg

Domperidonum

Prostaglandīni

Misodel 200 mikrogrami vaginālās ievadīšanas sistēma, vaginālās ievadīšanas
sistēma 200 mikrogrami

Misoprostolum

Prostatoterapeitisks līdzeklis

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

Tamsulosini hydrochloridum

Protonu sūkņa inhibitors

Acilib 20 mg zarnās šķīstošās tabletes, zarnās šķīstošās tabletes 20 mg

Pantoprazolum

Radiofarmaceitisks diagnostisks
līdzeklis

Fluorocholine (18F) Synektik 1 GBq/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 1
GBq/ml

Fluorocholini (18F) chloridum

Radiofarmaceitisks diagnostisks
līdzeklis

Glunektik 1 GBq/ml šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 1 GBq/ml

Fludeoxyglucosum (18F)

Sirds līdzeklis, Citi sirds līdzekļi

Ivabradine JensonR, apvalkotās tabletes 5 mg

Ivabradinum

Smadzeņu asinsriti uzlabojošs
līdzeklis

Cavinton 5 mg tabletes, tabletes 5 mg

Vinpocetinum

Smadzeņu asinsriti uzlabojošs
līdzeklis

Cavinton 5 mg/ml šķīdums infūzijām, šķīdums infūzijām 5 mg/ml

Vinpocetinum

Smadzeņu asinsriti uzlabojošs
līdzeklis

Cavinton Forte 10 mg tabletes, tabletes 10 mg

Vinpocetinum

Smadzeņu asinsriti uzlabojošs
līdzeklis

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

Piracetamum, Cinnarizinum

Smadzeņu asinsriti uzlabojošs
līdzeklis

Stugeron 25 mg tabletes, tabletes 25 mg

Cinnarizinum

Specifiskais imūnglobulīns

Favirab šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 200-400 SV/ml

Fragmenta F(ab’)2 immunoglobulini
equini antirabici

Maraslavin šķīdums smaganām, šķīdums smaganām

Piperis nigri fructus, Caryophylli
flos, Saturejae hortensis herba,
Artemisiae pontici herba, Zingiberis
rhizoma

Original Grosser Bittner Balsam, šķīdums iekšķīgai un ārīgai lietošanai, šķīdums
iekšķīgai un ārīgai lietošanai

Manna, Camphora racemica,
Myrrha, Zedoariae radix, Angelicae
radix, Gentianae radix, Myristicae
semen, Carlinae radix, Liquiritiae
radix, Helenii radix, Centaurii herba,
Zingiberis radix

Stomatoloģisks līdzeklis

Tonizējošs līdzeklis
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Uroloģisks līdzeklis

Urosept apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes

Kalii citras, Natrii citras, Betulae folii,
Petroselini radicis, Phaseoli pericarpii
extractum spissum compositum,
Matricariae floris extractum siccum,
Vitis-idaeae folii extractum siccum,
Phaseoli pericarpii pulvis

Vazoprotektors

Detralex 500 mg apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes 500 mg

Diosminum, Hesperidinum

Vietējās anestēzijas līdzeklis

Lidiaq 40 mg/g krēms, krēms 40 mg/g

Lidocainum

Vietējās anestēzijas līdzeklis

Ubistesin forte šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 40 mg/0.01 mg/ml

Articaini hydrochloridum, Epinephrini
hydrochloridum

Vietējās anestēzijas līdzeklis

Ubistesin šķīdums injekcijām, šķīdums injekcijām 40 mg/0.005 mg/ml

Articaini hydrochloridum, Epinephrini
hydrochloridum

Vispārējās anestēzijas līdzeklis

Forane 99,9% w/w inhalācijas tvaiki, šķidrums, inhalācijas tvaiki, šķidrums
99,9% w/w

Isofluranum

Vitamīnu preparāts

Colecalciferol Radaydrug 1000 SV apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
1000 SV

Colecalciferolum

Vitamīnu preparāts

Colecalciferol Radaydrug 30000 SV apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
30000 SV

Colecalciferolum

Vitamīnu preparāts

Colecalciferol Radaydrug 7000 SV apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
7000 SV

Colecalciferolum

Vitamīnu preparāts

Colecalciferol Radaydrug 800 SV apvalkotās tabletes, apvalkotās tabletes
800 SV

Colecalciferolum

Vitamīnu preparāts

Evaldon 400 mg mīkstās kapsulas, mīkstās kapsulas 400 mg

Int-rac-alfa-tocopherylis acetas

Vitamīnu preparāts

Vitaminum E Hasco 100 mg mīkstās kapsulas, mīkstās kapsulas 100 mg

Int-rac-alfa-tocopherylis acetas

Vīrusu vakcīnas

Silgard, suspensija injekcijām

Vaccinum papillomaviri
humani [stirpis 6,11,16,18],
(recombinandorum, adsorbatum)
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