
 

 

 

2020. gada 29. oktobrī 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam 

 

Rimantadīna hidrohlorīdu saturošas zāles (Remantadīns 50mg tabletes,  

Remantadīns 100mg cietās kapsulas) un sezonālo A tipa gripas vīrusu rezistence 

pret M2 blokatoriem  

 
Cienījamais veselības aprūpes speciālist! 

Pēc vienošanās ar Zāļu valsts aģentūru rimantadīna hidrohlorīdu (turpmāk tekstā - rimantadīns)  

saturošu zāļu Remantadīns 50mg tabletes un Remantadīns 100mg cietās kapsulas reģistrācijas 

apliecības īpašnieks AS “Olainfarm” vēlas Jums sniegt šādu informāciju:  

Kopsavilkums 

• Kopš 2009. gada gripas ārstēšanai netiek rekomendēti M2 blokatori 

(amantadīns, rimantadīns), jo cirkulējošiem A tipa gripas vīrusiem ir 

pierādīta rezistence pret M2 blokatoru jeb adamantāna grupas zālēm, 

tostarp rimantadīnu 1, 2 . 

• Neraugoties uz faktu, ka šobrīd cirkulējošie A tipa gripas vīrusi ir rezistenti 

pret adamantāna grupas zālēm, rimantadīnu saturošo zāļu patēriņš 

Latvijā joprojām saglabājas nepamatoti augsts. Lai novērstu neatbilstošu 

Remantadīns 50 mg tabletes un Remantadīns 100 mg cietās kapsulas 

lietošanu, reģistrācijas apliecības īpašnieks, no 2020.gada 25.augusta ir 

pārtraucis šo zāļu izplatīšanu Latvijas zāļu tirgū. 

 

• Kā galvenās metodes gripas infekcijas profilaksei un ārstēšanai tiek 

rekomendētas vakcinācija, kā arī pret sezonā cirkulējošiem gripas 

vīrusiem jutīga antivirāla terapija un simptomātiska ārstēšana saskaņā ar 

spēkā esošiem ieteikumiem konkrētā gripas sezonā 3, 4, 5, 6 . 

 

• Jāņem vērā, ka pretvīrusu līdzekļu lietošana neaizstāj vakcināciju.  

 

 

Sīkāku informāciju par antivirālo līdzekļu rezistenci un gripas profilakses un 

terapijas rekomendācijām lūdzam skatīt šajās interneta vietnēs: 

  



 1SPKC interneta vietne –  

https://spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/epidemiologijas-

bileteni1/gripa-un-aaei    

 2 https://flunewseurope.org/Archives 

3 https://www.who.int/influenza/patient_care/en    

  4https://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/antiviral-drug-resistance.htm   

 

  5https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/gripas_rekomendacijas_2015.pdf    

6ZVA interneta vietne –  

https://www.zva.gov.lv/lv/jaunumi-un-publikacijas/jaunumi/par-cirkulejosiem-

gripas-virusiem-un-rezistenci-pret-antiviraliem-lidzekliem  

 

Ziņošana par blakusparādībām 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 

personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 

aģentūrai (ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot 

par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Ziņo par zāļu 

blaknēm”, un “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”. Papildinformācijas 

nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438.” 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieka kontaktinformācija: 

Akciju sabiedrība “Olainfarm” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246 

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvijas Republika, LV-2114 

 

AS „Olainfarm” Par Farmakovigilanci atbildīgā kvalificēta persona: 

 

Uldis Ārmanis  

 

E-pasts: adr@olainfarm.lv 

Tālruņa numurs:  (+371) 67013724, (+371) 26137761 
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