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Daurismo® (glasdegibs)▼: reproduktīvās un attīstības toksicitātes risks; pacienta brīdinājuma kartīte 

vīriešu dzimuma pacientiem 

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju 

par šo zāļu drošumu. VAS tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. 

 

Cien. Dr.  

 

Pfizer sadarbībā ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) vēlas Jūs informēt par embriofetālo risku grūtniecēm, 

spermas iedarbības risku sievietēm reproduktīvā vecumā un pacienta brīdinājuma kartīšu pieejamību 

vīriešiem saistībā ar Daurismo terapiju. 

 

Lai novērstu Daurismo iedarbību uz pacientu partnerēm ar Daurismo lietošanu saistītā iespējamā 

reproduktīvā un attīstības toksicitātes riska dēļ, visiem vīriešu dzimuma pacientiem ir jāizsniedz pacienta 

brīdinājuma kartīte. Viņiem vienmēr jāatgādina nesāt pacienta brīdinājuma kartīti līdzi. 

 

Daurismo ir paredzēts lietošanai kombinācijā ar mazas devas citarabīnu pirmreizēji diagnosticētas de 

novo vai sekundāras akūtas mieloleikozes (AML) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem nav 

piemērota standarta indukcijas ķīmijterapija. Tālāk minēti būtiski konsultācijas aspekti pacientiem par 

iespējamo reproduktīvās un attīstības toksicitātes risku (lai saņemtu vairāk informācijas, tajā skaitā 

papildu konsultācijas aspektus, skatīt lietošanas instrukciju: informāciju pacientam): 

 

• Pamatojoties uz darbības mehānismu un datiem, kas iegūti embriofetālajos attīstības toksicitātes 

pētījumos ar dzīvniekiem, Daurismo, to lietojot grūtniecēm, var izraisīt embriofetālo nāvi un 

smagus iedzimtus defektus. 

• Daurismo nedrīkst lietot grūtniecības laikā un sievietes reproduktīvā vecumā, kuras Daurismo 

lietošanas laikā un 30 dienas pēc pēdējās devas lietošanas neizmanto kontracepcijas līdzekļus. 

• Daurismo izdalās spermā un var radīt kaitējumu nedzimušam bērnam vai izraisīt tā nāvi. 

• Vīriešiem Daurismo lietošanas laikā un 30 dienas pēc pēdējās devas lietošanas dzimumattiecību 

laikā ar partnerēm vienmēr jālieto prezervatīvs (ar spermicīdu, ja pieejams). 

• Vīrieši Daurismo lietošanas laikā un 30 dienas pēc pēdējās devas lietošanas nedrīkst būt 

spermas donori. 

• Vīriešiem pirms ārstēšanas uzsākšanas ir ieteikts saņemt konsultāciju par efektīvu fertilitātes 

saglabāšanu. 

• Par iespējamo grūtniecību jāinformē veselības aprūpes speciālists. 

 

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. 

 

Par novērotajām blakusparādībām Jūs varat ziņot arī Pfizer uz e-pastu: LVA.AEReporting@pfizer.com 

Papildu informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar Pfizer Luxembourg SARL filiāli Latvijā, Matrožu iela 

15A, Rīga, LV-1048, tālrunis +371 67035775. 

 

Kontaktinformācija 

 

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai arī Jūs vēlaties saņemt papildu pacienta brīdinājuma kartītes, 

lūdzu, sazinieties ar Pfizer Luxembourg SARL filiāli Latvijā, Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048, tālrunis 

+371 67035775. 

 

Sīkāka informācija par Daurismo (glasdegibs) ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 

http://www.ema.europa.eu. 

 

Ar cieņu, 

 

 

Medicīnas direktors,  

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: pacienta brīdinājuma kartītes 
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