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Kokkuvõte üldsusele 

Lopinavir/Ritonavir Mylan 
lopinaviir/ritonaviir 

See on ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles 
selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja 
kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan kasutamise praktilisi 
nõuandeid. 

Kui vajate ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte 
või pöörduge oma arsti või apteekri poole. 

 

Mis on Lopinavir/Ritonavir Mylan ja milleks seda kasutatakse? 

Ravimit Lopinavir/Ritonavir Mylan kasutatakse koos teiste ravimitega, et ravida üle 2-aastasi patsiente, 
kellel on inimese I tüüpi immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-1) infektsioon (nakkus). See viirus 
põhjustab omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDSi). Lopinavir/Ritonavir Mylan sisaldab 
toimeainetena lopinaviiri ja ritonaviiri. 

Lopinavir/Ritonavir Mylan on geneeriline ravim. See tähendab, et Lopinavir/Ritonavir Mylan on sarnane 
võrdlusravimiga Kaletra, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta 
on teabedokumendis siin. 

Kuidas ravimit Lopinavir/Ritonavir Mylan kasutatakse? 

Lopinavir/Ritonavir Mylan on retseptiravim. Ravi peab alustama HIV-infektsiooni ravis kogenud arst. 
Seda turustatakse tablettidena (100 mg lopinaviiri ja 25 mg ritonaviiri; 200 mg lopinaviiri ja 50 mg 
ritonaviiri). 

Ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan soovitatav annus täiskasvanutele ja vähemalt 12-aastastel 
noorukitele on kaks 200/50 mg tabletti kaks korda ööpäevas. See annus sobib ka 2–12-aastastele 

http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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lastele, kelle kehamass on üle 40 kg või kehapindala (arvutatuna pikkuse ja kehamassi järgi) on üle 
1,4 m2. Väiksemate laste annus sõltub kehapindalast ja muudest ravimitest, mida laps võtab. 

Vähemalt 18-aastastele täiskasvanutele, kelle infektsiooni HIV-viirus tõenäoliselt allub ravile sama 
klassi ravimitega nagu Lopinavir/Ritonavir Mylan (proteaasiinhibiitorid), võib arst määrata kogu 
ööpäevase annuse, mis koosneb neljast 200/50 mg tabletist, üksikannusena. Kui arst otsustab 
kasutada üks kord ööpäevas annustamist, peab ta arvestama, et see ei pruugi olla HIV-sisalduse pikka 
aega väiksena hoidmisel sama efektiivne kui annustamine kaks korda ööpäevas ja et see võib 
suurendada kõhulahtisuse riski. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Lopinavir/Ritonavir Mylan toimib? 

Ravimi toimeained lopinaviir ja ritonaviir on proteaasiinhibiitorid, mis blokeerivad HIV paljunemises 
osaleva ensüümi proteaasi. Kui ensüüm on blokeeritud, on viiruse normaalne paljunemine häiritud ning 
infektsiooni levik organismis aeglustub. Ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan toimeainetest on aktiivne 
lopinaviir, mille toimet tugevdab teine toimeaine ritonaviir, mis aeglustab lopinaviiri maksas 
lagunemise kiirust. See suurendab lopinaviiri sisaldust veres, mille tõttu saab sama viirusevastase 
toime saavutamiseks kasutada väiksemaid lopinaviiri annuseid. 

Koos teiste HIV-ravimitega manustatav Lopinavir/Ritonavir Mylan vähendab HIV-i kogust veres ja 
hoiab selle sisalduse väikese. See ei ravi HIV-infektsiooni välja, kuid võib immuunsüsteemi 
kahjustumist ning AIDS-iga seotud nakkuste ja haiguste tekkimist edasi lükata. 

Kuidas ravimit Lopinavir/Ritonavir Mylan uuriti? 

Et Lopinavir/Ritonavir Mylan on geneeriline ravim, piirdusid patsiendiuuringud katsetega, milles näidati 
ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan bioekvivalentsust võrdlusravimiga Kaletra. Kaks ravimit on 
bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse. 

Milles seisneb ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan kasulikkus ja mis riskid 
ravimiga kaasnevad? 

Et Lopinavir/Ritonavir Mylan on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema 
kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil. 

Miks Lopinavir/Ritonavir Mylan heaks kiideti? 

Inimravimite komitee järeldas, et Euroopa Liidu nõuete kohaselt on tõendatud ravimi 
Lopinavir/Ritonavir Mylan võrreldav kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Kaletra. Seetõttu on 
inimravimite komitee arvamusel, et nagu ka Kaletra korral, ületab ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan 
kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan kasutamise 
Euroopa Liidus heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan ohutu 
ja efektiivne kasutamine? 

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan võimalikult ohutu 
kasutamine. Selle alusel lisati ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan omaduste kokkuvõttesse ja pakendi 
infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed. 

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/004025/WC500196683.pdf
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Muu teave ravimi Lopinavir/Ritonavir Mylan kohta 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte ravimi Lopinavir/Ritonavir 
Mylan kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public 
assessment reports. Kui vajate ravimiga Lopinavir/Ritonavir Mylan toimuva ravi kohta lisateavet, 
lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge 
oma arsti või apteekri poole. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti 
veebilehel. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004025/human_med_001948.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004025/human_med_001948.jsp
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