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Kokkuvõte üldsusele 

Pravafenix 
pravastatiin/fenofibraat 

Käesolev dokument on ravimi Pravafenix Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles 

selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti 
esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada. 

 

Mis on Pravafenix? 

Pravafenix on ravim, mis sisaldab toimeainetena pravastatiini ja fenofibraati. Pravafenixit turustatakse 

roheliste ja oliivroheliste kapslitena, mis sisaldavad 40 mg pravastatiini ja 160 mg fenofibraati. 

Milleks Pravafenixit kasutatakse? 

Pravafenixit kasutatakse täiskasvanud patsientidel, kellel on suur risk südamehaiguste tekkeks ja kes 

juba saavad LDL-kolesterooli (nn halva kolesterooli) sisalduse kontrolli all hoidmiseks ravi 

pravastatiiniga, aga kellel on vaja vere kolesterooli- ning triglütseriidide (teatud liiki rasv) sisaldust 

veelgi enam vähendada. 

Pravafenix on retseptiravim. 

Kuidas Pravafenixit kasutatakse? 

Enne ravi alustamist Pravafenixiga peab arst uurima vere ebaharilikult suure kolesterooli- ja 

triglütseriidide sisalduse kõiki võimalikke põhjuseid ning määrama patsiendile sobiva dieedi. 

Soovitatav annus on üks kapsel üks kord ööpäevas õhtuti koos toiduga. Ravimit tuleb alati võtta koos 

toiduga, sest tühja kõhuga imendub see halvemini. Ravi ajal tuleb regulaarselt teha vereanalüüse 

kontrollimaks, kui hästi ravim toimib. Kui kolme kuu vältel ei ole saavutatud piisavat ravivastust, peab 

arst ravi lõpetama. 



Kuidas Pravafenix toimib? 

Pravafenixi toimeainetel pravastatiinil ja fenofibraadil on erinev toimemehhanism, mistõttu on neil 

teineteise toimet täiendav mõju. 

Pravastatiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse statiinideks. Pravastatiin vähendab vere 

üldkolesteroolisisaldust, blokeerides HMG-CoA reduktaasi toime. See on maksaensüüm, mis osaleb 

kolesterooli tootmises. Et maks vajab kolesterooli sapi tootmiseks, siis põhjustab vere vähenenud 

kolesteroolisisaldus maksarakkudes nende retseptorite arvu suurenemist, mis haaravad verest 

kolesterooli rakkudesse. Sel põhjusel väheneb vere kolesteroolisisaldus veelgi. Kolesterooli, mida 

haaratakse sel teel verest maksarakkudesse, nimetatakse LDL-kolesterooliks ehk halvaks 

kolesterooliks. 

Fenofibraat on PPARi agonist. Fenofibraat aktiveerib teatud tüüpi retseptoreid 

(peroksisoomproliferaatoraktiveeritava retseptori α-isovorm). Need retseptorid osalevad toidus 

leiduvate rasvade, eriti triglütseriidide lagundamisel. Kui retseptorid on aktiveeritud, siis kiireneb ka 

rasvade lagundamine, mis aitab vähendada kolesterooli- ja triglütseriidide sisaldust veres. 

Kuidas Pravafenixit uuriti? 

Et pravastatiini ja fenofibraati on ravimites kasutatud juba palju aastaid, esitas ettevõte peale oma 

uuringute andmete ka teaduskirjanduses avaldatud teabe. 

Ettevõte viis läbi ühe põhiuuringu, milles suure südamehaiguste riski ning vere suure kolesterooli- ja 

triglütseriidide sisaldusega 248 patsiendil võrreldi Pravafenixit pravastatiini monoteraapiaga. 

Efektiivsuse põhinäitaja oli vere kolesteroolisisalduse vähenemine (välja arvatud HDL-kolesterool ehk 

nn hea kolesterool) 12 nädala pärast. 

Milles seisneb uuringute põhjal Pravafenixi kasulikkus? 

Põhiuuringus oli Pravafenix vere mitte-HDL-kolesterooli sisalduse vähendamisel efektiivsem kui 

pravastatiini monoteraapia. Mitte-HDL kolesterooli sisaldus vähenes Pravafenixit võtnud patsientidel 

keskmiselt 14% võrreldes 6%-ga ainult pravastatiini võtnud patsientidel. 

Mis riskid Pravafenixiga kaasnevad? 

Pravafenixi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on gaaside kogunemine 

(röhitsemine), kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, suukuivus, düspepsia (kõrvetised), röhitsemine, 

kõhupuhitus, iiveldus, ebamugavustunne kõhus, oksendamine ja maksaensüümide sisalduse 

suurenemine veres. Pravafenixi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Pravafenixit ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla toimeainete või selle ravimi mis tahes muu 

koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Pravafenixit ei tohi kasutada alla 18-aastased patsiendid 

või raskete maksaprobleemide ja mõõdukate või raskete neeruprobleemidega patsiendid ning need, 

kellel on fibraatide või ketoprofeeni kasutamisel täheldatud fotoallergiat või fototoksilisi reaktsioone 

(allergiline reaktsioon või nahakahjustus, mis tekib valguse toimel). Samuti ei tohi seda kasutada 

sapipõie haigustega ega kroonilise või ägeda pankreatiidiga (kõhunäärmepõletik) patsiendid ega need, 

kellel on varasema ravi korral statiinide või fibraatidega esinenud müopaatiat (lihasehäired) või 

rabdomüolüüsi (lihaskiudude lagunemine). Pravafenixit ei tohi kasutada ka rasedad ega rinnaga toitvad 

naised. 
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Miks Pravafenix heaks kiideti? 

Inimravimite komitee tutvus uute avaldatud andmetega statiinide ja fenofibraatide kombinatsioonravi 

kasulikkuse kohta. Inimravimite komitee märkis, et Pravafenixi kasulikkust täheldati eelkõige vere 

suure triglütseriidide ja väikese HDL-kolesterooli sisaldusega patsientide puhul. Inimravimite komitee 

otsustas, et Pravafenixi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda 

Pravafenixi müügiloa. 

Muu teave Pravafenixi kohta 

Euroopa Komisjon andis Pravafenixi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele 

Laboratoires SMB s.a. 14. aprillil 2011. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Pravafenixi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Pravafenixiga toimuva 

ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande 

osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2011. 
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