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LIITE I 

VALMISTEYHTEENVETO 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 

Zerit 15 mg kapselit, kovat 
Zerit 20 mg kapselit, kovat 
Zerit 30 mg kapselit, kovat 
Zerit 40 mg kapselit, kovat 

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 

Zerit 15 mg kovat kapselit 
Yksi kapseli sisältää 15 mg stavudiinia. 

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: 
Yksi kapseli sisältää 80,84 mg vedetöntä laktoosia. 
Yksi kapseli sisältää 40,42 mg laktoosimonohydraattia. 

Zerit 20 mg kovat kapselit 
Yksi kapseli sisältää 20 mg stavudiinia. 

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:  
Yksi kapseli sisältää 121,30 mg vedetöntä laktoosia. 
Yksi kapseli sisältää 60,66 mg laktoosimonohydraattia. 

Zerit 30 mg kovat kapselit 
Yksi kapseli sisältää 30 mg stavudiinia. 

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:  
Yksi kapseli sisältää 121,09 mg vedetöntä laktoosia. 
Yksi kapseli sisältää 60,54 mg laktoosimonohydraattia. 

Zerit 40 mg kovat kapselit 
Yksi kapseli sisältää 40 mg stavudiinia. 

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:  
Yksi kapseli sisältää 159,06 mg vedetöntä laktoosia. 
Yksi kapseli sisältää 79,53 mg laktoosimonohydraattia. 

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 

3. LÄÄKEMUOTO 

Kova kapseli. 

Zerit 15 mg kovat kapselit 
Kova kapseli on punainen ja keltainen ja läpinäkymätön. Kapselin toisessa päässä on merkintä “BMS” 
ja sen alapuolella BMS-koodi “1964” ja kapselin toisessa päässä “15”. 

Zerit 20 mg kovat kapselit 
Kova kapseli on ruskea ja läpinäkymätön. Kapselin toisessa päässä on merkintä “BMS” ja sen 
alapuolella BMS-koodi “1965” ja kapselin toisessa päässä “20”. 

Zerit 30 mg kovat kapselit 
Kova kapseli on vaalean ja tumma oranssi ja läpinäkymätön. Kapselin toisessa päässä on merkintä 
“BMS” ja sen alapuolella BMS-koodi “1966” ja kapselin toisessa päässä “30”. 
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Zerit 40 mg kovat kapselit 
Kova kapseli on tumma oranssi ja läpinäkymätön. Kapselin toisessa päässä on merkintä “BMS” ja sen 
alapuolella BMS-koodi “1967” ja kapselin toisessa päässä “40”. 

4. KLIINISET TIEDOT 

4.1 Käyttöaiheet 

Zerit on tarkoitettu käytettäväksi osana antiretroviraalista yhdistelmähoitoa HIV-infektion saaneilla 
aikuisilla potilailla ja (yli kolmen kuukauden ikäisillä) lapsipotilailla, vain jos muita antiretroviraalisia 
lääkkeitä ei voida käyttää. Zerit-hoidon kesto tulee rajoittaa lyhimpään mahdolliseen hoitoaikaan (ks. 
kohta 4.2). 

4.2 Annostus ja antotapa 

Hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri (ks. myös kohta 4.4). 

Kun potilas aloittaa Zerit-hoidon, hoidon kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi. Tämän 
jälkeen siirrytään sopivaan vaihtoehtoiseen hoitoon heti, kun se on mahdollista. Zerit-hoitoa jatkavien 
potilaiden tila on arvioitava usein, ja hoito on vaihdettava sopivaan vaihtoehtoiseen hoitoon heti, kun 
se on mahdollista (ks. kohta 4.4). 

Annostus 

Aikuiset: suositeltu annostus suun kautta on 
Potilaan paino Zerit-annostus
< 60 kg 
≥ 60 kg

30 mg kahdesti päivässä (12 tunnin välein) 
40 mg kahdesti päivässä (12 tunnin välein)

Pediatriset potilaat 

Nuoret, lapset ja yli 3 kuukautta vanhat imeväisikäiset: suositeltu annostus on 

Potilaan paino Zerit-annostus
< 30 kg 
≥ 30 kg

1 mg/kg kaksi kertaa päivässä (12 tunnin välein) 
aikuisten annos

Alle 3 kuukauden ikäisille lapsille on käytettävä Zeritin jauhelääkemuotoa, ks. 
jauheen valmisteyhteenveto. Aikuisten potilaiden, joilla on vaikeuksia kapselin 
nielemisessä, tulee kysyä lääkäriltä mahdollisuutta vaihtaa kapseli jauhemaiseen 
lääkkeeseen. 

Annoksen sovittaminen 

Perifeerinen neuropatia: Jos ilmaantuu perifeerisen neuropatian oireita (joille on yleensä ominaista 
jatkuva puutuminen, pistely tai kipu jaloissa ja/tai käsissä) (ks. kohta 4.4), on siirryttävä johonkin 
vaihtoehtoiseen hoitoon, mikäli mahdollista. Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa tämä ei ole 
mahdollista, stavudiinin annoksen pienentämistä tulee harkita seuraten samalla tarkoin perifeerisen 
neuropatian oireita ja virologisen vasteen riittävyyttä. 
Annoksen pienentämisen hyötyä tulee verrata sen aiheuttamaan riskiin (alhaisemmat solunsisäiset 
pitoisuudet). 

Erityisryhmät 

Vanhukset: Zerit-hoitoa ei ole tutkittu erityisesti yli 65-vuotiailla potilailla. 
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Maksan vajaatoiminta: annoksen sovittaminen hoidon alussa ei ole tarpeen. 

Munuaisten vajaatoiminta: seuraavia annostuksia suositellaan 

Zerit-annostus (kreatiniinipuhdistuman mukaan) 

Potilaan paino 26-50 ml/min ≤ 25 ml/min (mukaan lukien 
dialyysiriippuvuus*)

< 60 kg 15 mg kaksi kertaa päivässä 15 mg joka 24. tunti 

≥ 60 kg 20 mg kaksi kertaa päivässä 20 mg joka 24. tunti 

* Hemodialyysipotilaiden tulee ottaa Zerit hemodialyysin jälkeen ja samaan aikaan 
ei-dialyysipäivinä. 

Koska stavudiini poistuu myös lapsipotilaiden elimistöstä suurelta osin erittymällä virtsaan, 
munuaisten vajaatoiminta saattaa muuttaa stavudiinin puhdistumaa lapsipotilailla. Riittämättömien 
tutkimustulosten vuoksi tarkkoja suosituksia ei voida antaa Zerit-annostuksen muuttamisesta tässä 
potilasryhmässä, mutta annoksen pienentämistä ja/tai annosvälin pidentämistä samassa suhteessa kuin 
aikuispotilailla tulee harkita. Alle kolmen kuukauden ikäisille munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville 
lapsipotilaille ei ole annossuosituksia. 

Antotapa 

Jotta Zerit imeytyisi optimaalisesti, se tulee ottaa tyhjään vatsaan (ts. vähintään tuntia ennen ateriaa). 
Ellei tämä ole mahdollista, lääke voidaan ottaa kevyen aterian yhteydessä. Kova Zerit-kapseli voidaan 
myös avata varovasti ja sekoittaa sen sisältö ruokaan. 

4.3 Vasta-aiheet 

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
Samanaikainen käyttö didanosiinin kanssa voi johtaa vakaviin ja/tai hengenvaarallisiin tapahtumiin, 
kuten maitohappoasidoosiin, maksan toimintahäiriöihin, haimatulehdukseen ja perifeeriseen 
neuropatiaan (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).  

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan 
tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista 
varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi. 

Stavudiinihoitoon liittyy useita vakavia haittavaikutuksia, kuten maitohappoasidoosi, lipoatrofia sekä 
polyneuropatia, joiden mahdollinen taustamekanismi on mitokondriaalinen toksisuus. Huomioiden 
nämä mahdolliset riskit, on hyöty-riskiarvio tehtävä jokaiselle potilaalle ja vaihtoehtoista 
antiretroviraalihoitoa harkittava huolellisesti (ks. Maitohappoasidoosi, Lipoatrofia ja Perifeerinen 
neuropatia alla ja kohdassa 4.8). 

Maitohappoasidoosi: Maitohappoasidoosia, yleensä liittyen hepatomegaliaan ja rasvamaksaan on 
raportoitu stavudiinin käytön yhteydessä. Sen ensioireita (hyperlaktatemian oireita) ovat tavanomaiset 
ruoansulatukseen liittyvät oireet (pahoinvointi, oksentelu ja mahakivut), epäspesifinen sairauden 
tunne, ruokahaluttomuus, painon lasku, hengityselinten oireet (kiihtynyt ja/tai tavallista syvempi 
hengitys) tai neurologiset oireet (kuten motorinen heikkous). Kuolleisuus maitohappoasidoosiin on 
suuri, ja sitä sairastavalla voi olla pankreatiitti, maksan vajaatoimintaa, munuaisten vajaatoimintaa tai 
motorinen halvaus. 
Maitohappoasidoosi ilmaantui yleensä muutaman tai usean hoitokuukauden kuluttua. 
Stavudiinihoito tulee keskeyttää, jos havaitaan oireinen hyperlaktatemia ja 
metabolinen/maitohappoasidoosi, etenevä hepatomegalia tai nopeasti suurenevat 
aminotransferaasiarvot. On noudatettava varovaisuutta annettaessa stavudiinia potilaille (erityisesti 
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ylipainoisille naisille), joilla on hepatomegalia, hepatiitti tai jokin tunnettu maksataudille ja 
rasvamaksalle altistava tekijä (joita ovat mm. tietyt lääkkeet ja alkoholi). Erityisessä vaarassa saattavat 
olla potilaat, joilla on C-hepatiitti ja joita hoidetaan alfa-interferonilla ja ribaviriinilla. 
Riskipotilaita on seurattava huolellisesti (ks. myös kohta 4.6). 

Maksasairaus: Hepatiittia tai maksan vajaatoimintaa, joka joissakin tapauksissa johti kuolemaan, on 
raportoitu. Stavudiinin turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu potilailla, joilla on merkittäviä maksan 
toiminnan häiriöitä. Niillä antiretroviraalista yhdistelmähoitoa saavilla potilailla, joilla on krooninen 
B- tai C-hepatiitti, on suurempi riski saada vakavia, mahdollisesti fataaleja maksaan liittyviä 
haittareaktioita. Jos B- tai C-hepatiitin hoitoon annetaan samanaikaisesti muita viruslääkkeitä, tutustu 
myös näiden valmisteiden tuoteselosteisiin. 

Niillä antiretroviraalista yhdistelmähoitoa saavilla potilailla, joilla on aikaisemmin ollut maksan 
vajaatoimintaa, mukaan lukien krooninen aktiivinen hepatiitti, esiintyy useammin maksan toiminnan 
poikkeavuuksia. Heitä on seurattava tavanomaisen käytännön mukaisesti. Jos tällaisten potilaiden 
maksasairauden pahenemista todetaan, on harkittava hoidon keskeyttämistä tai lopettamista. 

Jos aminotransferaasiarvot nousevat nopeasti (ALAT/ASAT > 5 kertaa normaalin yläraja, ULN), 
Zerit-hoidon ja muun mahdollisesti maksatoksisen lääkehoidon keskeyttämistä tulee harkita. 

Lipoatrofia: Mitokondriaaliseen toksisuuteen perustuen stavudiinin on osoitettu aiheuttavan 
ihonalaisen rasvan menetystä, joka on ilmeisintä kasvoissa, raajoissa ja pakaroissa. 

Satunnaistetuissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa hoitamattomilla potilailla kliinistä 
lipoatrofiaa tai lipodystrofiaa on kehittynyt suuremmalle osalle stavudiinilla hoidetuista potilaista 
verrattuna muilla nukleosideilla (tenofoviiri tai abakaviiri) hoidettuihin potilaisiin. Kaksienergisen 
röntgensäteilyn absorptiometriamittaukset (DEXA) osoittivat raajojen kokonaisrasvan menetystä 
stavudiinilla hoidetuilla potilailla verrattuna rasvan kertymiseen tai tilanteen pysymiseen 
muuttumattomana muilla NRTI-lääkkeillä (abakaviiri, tenofoviiri tai tsidovudiini) hoidetuilla 
potilailla. Lipoatrofian tai lipodystrofian ilmaantuvuus ja vaikeusaste ovat kumuloituvia stavudiinia 
sisältävien hoitojen ajan. Kliinisissä tutkimuksissa stavudiinin vaihto muihin nukleosideihin 
(tenofoviiriin tai abakaviiriin) johti raajojen rasvan lisääntymisen, mutta kliiniseen lipoatrofiaan 
vaikutus oli lievä tai olematon. Huomioiden Zerit-valmisteen käyttöön liittyvät mahdolliset riskit, 
kuten lipoatrofia, on hyöty-riskiarvio tehtävä jokaiselle potilaalle ja vaihtoehtoista 
antiretroviraalihoitoa harkittava huolellisesti. Zerit-hoitoa saavia potilaita tulee seurata lipoatrofian tai 
lipodystrofian oireiden varalta mukaan lukien lääkärintutkimus rasvan uudelleenjakautumisen 
fyysisten merkkien arvioimiseksi. Potilailta tulee säännöllisesti tiedustella lipoatrofiaan tai 
lipodystrofiaan liittyvistä kehon muutoksista. 

Paino ja metaboliset parametrit: Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä 
veren lipidi- ja glukoosiarvojen nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon 
ja elämäntapaan. Lipidien osalta on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun 
taas vahvaa näyttöä minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja 
glukoosiarvojen seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan 
häiriöitä on hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti. 

Perifeerinen neuropatia: Jopa 20 prosentille Zeritillä hoidettavista potilaista kehittyy perifeerinen 
neuropatia alkaen usein joitain kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. Potilailla, joilla on aiemmin 
ollut neuropatiaa tai muita riskitekijöitä (esimerkiksi alkoholi tai lääkkeitä, kuten isoniatsidi), riski on 
merkittävämpi. Potilaita tulee seurata oireiden varalta (jatkuva puutuminen, pistely tai kipu 
jaloissa/käsissä) ja niiden esiintyessä potilaiden hoito-ohjelma tulee vaihtaa (ks. kohta 4.2 ja 
Yhdistelmiä, joita ei suositella). 

Pankreatiitti: Haimatulehduksen sairastaneilla potilailla esiintyi Zerit-hoidon aikana haimatulehdusta 
noin 5 %:lla ja vastaavasti noin 2 %:lla niillä potilailla, joilla ei ole ollut aiemmin haimatulehdusta. On 
tärkeää seurata tarkasti tämän tilan oireiden suhteen niitä potilaita, joilla haimatulehdusriski on suuri 
tai jotka saavat lääkkeitä, joiden tiedetään voivan aiheuttaa haimatulehduksen. 
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Immuunireaktivaatio-oireyhtymä: Antiretroviraalisen yhdistelmähoidon aloitus voi vaikeaa 
immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla laukaista tulehdusreaktion. Opportunististen 
patogeenien aiheuttama latentti infektio voi muuttua oireiseksi aiheuttaen vakavia kliinisiä oireita tai 
oireiden lisääntymistä. Tällaisia oireita on havaittu erityisesti yhdistelmähoidon ensimmäisinä 
viikkoina tai kuukausina. Esimerkkejä tulehduksista ovat sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, 
yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jiroveciin aiheuttama 
keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata ja tarvittaessa aloittaa niiden hoito.  
Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia 
ja autoimmuunihepatiitti). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan 
vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. 

Osteonekroosi: osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai 
pitkäaikaisen antiretroviraalisen yhdistelmähoidon (CART) yhteydessä, vaikkakin syitä tapauksille on 
ollut useita (mukaan lukien kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunisuppressio, korkea 
painoindeksi). Potilaita tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy nivelsärkyä ja -
kipua, nivelten jäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia. 

Laktoosi-intoleranssi: Kova kapseli sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen 
galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä. 

Yhdistelmiä, joita ei suositella: HIV-potilailla, jotka ovat saaneet stavudiinia yhdessä hydroksiurean ja 
didanosiinin kanssa, on todettu haimatulehdusta (myös kuolemaan johtaneita tapauksia) ja perifeeristä 
neuropatiaa (joissakin tapauksissa vaikeaa) (ks. kohta 4.3). Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
retroviruslääkkeitä ja hydroksiureaa saaneilla HIV-potilailla on todettu kuolemaan johtanutta 
maksatoksisuutta ja maksan vajaatoimintaa. Kuolemaan johtaneita maksatapahtumia todettiin 
useimmin stavudiinia, hydroksiureaa ja didanosiinia saaneilla potilailla. Siksi hydroksiureaa ei pidä 
käyttää HIV-infektion hoidossa. 

Vanhukset: Zerit-hoitoa ei ole tutkittu erityisesti yli 65-vuotiailla potilailla. 

Pediatriset potilaat 

Alle 3 kuukauden ikäiset lapset: Turvallisuustietoja on saatu kliinisestä tutkimuksesta, jossa 179 
vastasyntynyttä ja alle 3 kuukauden ikäistä lasta sai hoitoa enintään 6 viikon ajan (ks. kohta 4.8). 
Huomiota on kiinnitettävä erityisesti äidin aikaisempaan retroviruslääkitykseen ja HIV-kannan 
resistenssiprofiiliin. 

In utero -altistuksesta johtuvat mitokondriohäiriöt: Nukleosidi- ja nukleotidianalogit voivat 
vaihtelevassa määrin vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan etenkin stavudiinia, didanosiinia ja 
tsidovudiinia käytettäessä. HIV-negatiivisilla vastasyntyneillä, jotka ovat altistuneet 
nukleosidianalogeille kohdussa ja/tai syntymän jälkeen, on havaittu mitokondriohäiriöitä (ks. myös 
kohta 4.8), jotka ovat liittyneet etupäässä tsidovudiinia sisältäneisiin hoitoihin. Tärkeimmät kuvatut 
haittareaktiot ovat hematologiset häiriöt (anemia, neutropenia) ja aineenvaihdunnan häiriöt 
(hyperlaktatemia, lipaasiarvon nousu). Nämä haittavaikutukset ovat usein olleet tilapäisiä. Viiveellä 
ilmaantuvia neurologisia häiriöitä on raportoitu harvoin (lisääntynyt lihasjänteys, kouristukset, 
poikkeava käytös). Toistaiseksi ei tiedetä ovatko tämän tyyppiset neurologiset häiriöt ohimeneviä vai 
pysyviä. Nämä seikat tulee huomioida sellaisten lasten kohdalla, jotka ovat altistuneet in utero 
nukleosidi- tai nukleotidianalogeille ja joilla tehdään vakavia kliinisiä löydöksiä, etenkin neurologisia 
poikkeavuuksia. Edellä mainitut seikat eivät vaikuta raskaina olevien naisten kansallisiin 
antiretroviruslääkkeiden hoitosuosituksiin, joiden tavoitteena on lapsen HIV-infektion tartunnan 
ehkäisy. 
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4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

Stavudiinin ja didanosiinin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista, sillä kummankin käyttöön liittyy 
korkea mitokondriaalisen toksisuuden riski (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 

Koska stavudiini erittyy aktiivisesti munuaistubulusten kautta, interaktiot muiden aktiivisesti erittyvien 
lääkkeiden, kuten trimetopriimin kanssa ovat mahdollisia. Kliinisesti merkityksellisiä 
farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei ole kuitenkaan havaittu lamivudiinin kanssa. 

Tsidovudiinin ja stavudiinin fosforylaatio tapahtuu solunsisäisen entsyymin (tymidiinikinaasin) 
vaikutuksesta. Tämä entsyymi fosforyloi ensisijaisesti tsidovudiinia, mikä vähentää stavudiinin 
fosforyloitumista aktiiviseksi trifosfaatiksi. Tsidovudiinia ei siksi suositella käytettäväksi yhdessä 
stavudiinin kanssa. 

In vitro -tutkimukset osoittavat, että stavudiinin aktivaatio estyy doksorubisiinilla ja ribaviriinillä, 
mutta ei muilla HIV-infektioon käytettävillä lääkkeillä, jotka fosforyloituvat samalla tavalla (esim. 
didanosiini, tsalsitabiini, gansikloviiri ja foskarneetti). Tästä syystä stavudiinin ja/tai doksorubisiinin ja 
ribaviriinin yhteiskäytössä on noudatettava varovaisuutta. Stavudiinin vaikutusta muiden 
nukleosidianalogien kuin tsidovudiinin fosforylaation kinetiikkaan ei ole tutkittu. 
Stavudiinilla tai stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmällä ei ole havaittu yhteisvaikutuksia nelfinaviirin 
kanssa. 

Stavudiini ei estä tärkeimpiä sytokromi P450 -isoentsyymejä CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 
ja CYP3A4. Siksi sillä tuskin on kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia näiden isoentsyymien 
metaboloimien lääkkeiden kanssa. 

Koska stavudiini ei sitoudu proteiineihin, sen ei uskota vaikuttavan proteiiniin sitoutuvien lääkkeiden 
farmakokinetiikkaan. 

Muilla lääkeaineilla ei ole tehty formaalisia interaktiotutkimuksia. 

Pediatriset potilaat 

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain aikuisille. 

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 

Raskaus 

Zerit-valmistetta ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä. 
Raskaana olevien naisten hoidosta on vain vähän kliinisiä kokemuksia, mutta synnynnäisiä 
epämuodostumia ja keskenmenoja on raportoitu. 

Etelä-Afrikassa tehdyssä tutkimuksessa AI455-094 äidistä lapseen tapahtuvien tartuntojen 
ehkäisytutkimukseen osallistui 362 äiti-lapsiparia. Aikaisemmin hoitamattomat raskaana olevat naiset 
otettiin mukaan tutkimukseen 34.–36. raskausviikolla, ja heille annettiin anti-retroviruslääkitystä 
synnytykseen asti. Vastasyntyneelle lapselle aloitettiin 36 tunnin kuluessa synnytyksestä 
retrovirusprofylaksi samoilla lääkkeillä, joita äiti sai, ja lapsen hoitoa jatkettiin 6 viikon ajan. 
Stavudiinia saaneissa ryhmissä vastasyntyneille annettiin stavudiinia 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa 
6 viikon ajan. Seurantaa jatkettiin 24 viikon ikään asti. 
Äiti-lapsiparit jaettiin satunnaistetusti ryhmiin, jotka saivat stavudiinia (n = 91), didanosiinia (n = 94), 
stavudiinia + didanosiinia (n = 88) tai tsidovudiinia (n = 89). 
Äidistä lapseen tartuntojen luottamusvälit olivat 5,4–19,3 % (stavudiini), 5,2–18,7 % (didanosiini), 
1,3–11,2 % (stavudiini + didanosiini) ja 1,9–12,6 % (tsidovudiini). 

Tästä tutkimuksesta saadut alustavat turvallisuustiedot (ks. myös kohta 4.8) osoittivat, että 
imeväiskuolleisuus oli suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmähoitoa saaneessa ryhmässä 
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(10 %) kuin stavudiinia (2 %), didanosiinia (3 %) tai tsidovudiinia (6 %) saaneessa ryhmässä, ja 
kuolleena syntyneiden lasten osuus oli suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmää saaneessa 
ryhmässä. Tässä tutkimuksessa ei kerätty tietoja seerumin maitohappopitoisuudesta. 

Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet didanosiinin ja stavudiinin yhdistelmähoitoa 
mahdollisesti yhdessä muun antiretroviraalisen hoidon kanssa, on kuitenkin raportoitu 
maitohappoasidoosia (ks. kohdat 4.3 ja 4.4), joka on toisinaan johtanut kuolemaan. Alkio-
sikiötoksisuutta on todettu vain suurilla altistustasoilla eläinkokeissa. Prekliiniset tutkimukset 
osoittivat, että stavudiini läpäisee istukan (ks. kohta 5.3). Zerit-valmistetta ei pidä käyttää raskauden 
aikana kuin ainoastaan erityisen harkinnan jälkeen ennen kuin lisätietoa on saatavilla. Tiedot ovat 
riittämättömät, jotta Zerit-valmistetta voitaisiin suositella äidistä lapseen tapahtuvien HIV-tartuntojen 
ehkäisyyn. 

Imetys 

HIV-infektion saaneiden naisten ei tulisi lainkaan imettää lapsiaan HIV-tartunnan välttämiseksi. 
Stavudiinin erittymistä äidinmaitoon koskevat tiedot ovat riittämättömät imeväisille koituvan riskin 
arvioimiseksi. Imettävillä rotilla tehdyt tutkimukset osoittivat, että stavudiini erittyy rintamaitoon. 
Siksi äitejä tulee neuvoa lopettamaan imetys ennen Zerit-hoidon aloittamista. 

Hedelmällisyys 

Näyttöä heikentyneestä hedelmällisyydestä rotilla ei todettu altistuksissa, jotka olivat jopa 
216-kertaisia verrattuna suositeltuun kliiniseen annokseen. 

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Stavudiini 
saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja/tai uneliaisuutta. Potilaat on ohjeistettava välttämään mahdollisesti 
vaarallisia toimintoja, kuten ajamista tai koneiden käyttöä, jos he kokevat tällaisia oireita. 

4.8 Haittavaikutukset 

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Stavudiinihoitoon liittyy useita vakavia haittareaktioita, kuten maitohappoasidoosi, lipoatrofia sekä 
polyneuropatia, joiden mahdollinen taustamekanismi on mitokondriaalinen toksisuus. Nämä 
mahdolliset riskit huomioiden hyöty-riskiarvio on tehtävä jokaiselle potilaalle ja vaihtoehtoista 
antiretroviraalihoitoa harkittava huolellisesti (ks. kohta 4.4 ja alla). 

Maitohappoasidoositapauksia (toisinaan kuolemaan johtaneita), jotka ovat yleensä liittyneet vaikeaan 
hepatomegaliaan ja rasvamaksaan, on raportoitu alle yhdellä prosentilla potilaista, jotka käyttävät 
stavudiinia yhdessä muun antiretroviraalin kanssa (ks. kohta 4.4). 

Motorista heikkoutta on raportoitu harvoin Zerit-valmistetta sisältävää antiretroviraalista 
yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla. Suurin osa näistä tapauksista on raportoitu oireisen 
hyperlaktatemian tai maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä (ks. kohta 4.4). Motorisen 
heikkouden kehittyminen saattaa muistuttaa Guillain–Barrén oireyhtymän kliinisiä oireita (mukaan 
lukien hengitysvaje). Oireet voivat jatkua tai heikentyä hoidon keskeyttämisen seurauksena. 

Joissakin tapauksissa kuolemaan johtanutta maksatulehdusta tai maksan vajaatoimintaa on raportoitu 
stavudiinin käytön yhteydessä (ks. kohta 4.4). 

Lipoatrofiaa raportoitiin usein potilailla, joita hoidettiin stavudiinin ja toisen antiretroviraalin 
yhdistelmällä (ks. kohta 4.4). 
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Perifeeristä neuropatiaa havaittiin yhdistelmätutkimuksissa, joissa käytettiin Zeritiä sekä lamivudiinia 
ja efavirentsiä. Perifeeristen neurologisten oireiden esiintyvyys oli 19 % (6 % keskivaikeita–vaikeita 
oireita) neuropatian vuoksi keskeyttäneiden määrän ollessa 2 %. Potilaat kokivat yleensä oireiden 
loppuvan annoksen pienentämisen tai stavudiinin keskeyttämisen jälkeen. 

Joissakin tapauksissa kuolemaan johtanutta haimatulehdusta on raportoitu 2-3 %:lla kliinisiin 
monoterapiatutkimuksiin osallistuneista potilaista (ks. kohta 4.4). Haimatulehdus todettiin < 1 %:lla 
Zerit-valmistetta saaneista potilaista tutkimuksissa, joissa käytettiin yhdistelmähoitoa. 

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutuksia (kohtalaisia ja vaikeita), joilla oli vähintään mahdollinen yhteys hoitoon (perustuen 
tutkijan arvioon) raportoitiin kahdessa satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa, joissa 467 potilaalle 
annettiin Zerit-valmistetta yhdessä lamivudiinin ja efavirentsin kanssa, ja vielä käynnissä olevassa 
pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa (kokonaisseuranta-aika: mediaani 56 viikkoa, enimmillään 
119 viikkoa). Seuraavia haittavaikutuksia on todettu markkinoilletulon jälkeen liittyen stavudiinia 
sisältävään antiretroviraaliseen hoitoon. 

Alla lueteltujen haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavaa käytäntöä noudattaen: 
hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100 - < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1000 - < 1/100), harvinaiset 
(≥ 1/10 000 - < 1/1000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin 
yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. 
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Veri ja lymfaattinen järjestelmä: harvinaiset: anemia* 
 hyvin harvinaiset: neutropenia*, trombosytopenia* 

Umpieritysjärjestelmä: melko harvinaiset: gynekomastia
Aineenvaihdunta ja 
ravitsemustila: 

yleiset: lipoatrofia**, oireeton hyperlaktatemia 
melko harvinaiset: maitohappoasidoosi (johon joissakin 
tapauksissa liittyy motorinen heikkous), ruokahaluttomuus 
harvinaiset: hyperglykemia* 
hyvin harvinaiset: diabetes* 

Psyykkiset häiriöt: yleiset: masennus 
melko harvinaiset: ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus 

Hermosto: yleiset: perifeeriset neurologiset oireet, myös perifeerinen 
neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; huimaus; 
epänormaalit unet; päänsärky; unettomuus; epänormaalit 
ajatukset; uneliaisuus 
hyvin harvinaiset: motorinen heikkous* (raportoitu useimmiten 
oireisen hyperlaktatemian tai maitohappoasidoosioireyhtymän 
yhteydessä) 

Ruoansulatuselimistö: yleiset: ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, dyspepsia 
melko harvinaiset: haimatulehdus, oksentelu 

Maksa ja sappi: melko harvinaiset: maksatulehdus tai keltaisuus 
harvinaiset: rasvamaksa* 
hyvin harvinaiset:  maksan vajaatoiminta* 

Iho ja ihonalainen kudos: yleiset: ihottuma, kutina 
melko harvinaiset: nokkosihottuma 

Tuki- ja liikuntaelimet, 
sidekudokset ja luusto: 

melko harvinaiset: nivelsärky, lihassärky 

Yleisoireet ja antopaikassa 
todettavat haitat: 

yleiset: väsymys 
melko harvinaiset: astenia 

* Haittavaikutukset havaittu myynnin aloittamisen jälkeen stavudiinia sisältävän antiretroviraalisen 
hoidon yhteydessä 
** ks. kohdasta Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus lisätietoja 

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus 

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä: Vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla 
voi ilmetä antiretroviraalista yhdistelmähoitoa (CART) aloitettaessa tulehdusreaktio oireettomaan tai 
opportunistiseen jäännösinfektioon. Autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia ja 
autoimmuunihepatiitti) on myös raportoitu. Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu 
kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen 
jälkeen (ks. kohta 4.4). 

Lipoatrofia: Stavudiinin on osoitettu aiheuttavan ihonalaisen rasvan menetystä, joka on ilmeisintä 
kasvoissa, raajoissa ja pakaroissa. Lipoatrofian ilmaantuvuus ja vaikeusaste ovat yhteydessä 
kumulatiiviseen altistukseen, eikä se useinkaan palaudu, kun stavudiinihoito lopetetaan. Zerit-hoitoa 
saavia potilaita tulee seurata lipoatrofian tai lipodystrofian oireiden varalta mukaan lukien 
lääkärintutkimus rasvan uudelleenjakautumisen fyysisten merkkien arvioimiseksi. Potilailta tulee 
säännöllisesti tiedustella lipoatrofiaan tai lipodystrofiaan liittyvistä kehon muutoksista. 
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Metaboliset parametrit: Paino sekä veren lipidi- ja glukoositasot voivat nousta antiretroviraalisen 
hoidon aikana (ks. kohta 4.4). 

Osteonekroosi: osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti potilailla, joilla on yleisesti tunnettuja 
riskitekijöitä, edennyt HIV-infektio tai pitkäaikainen antiretroviraalinen yhdistelmähoito (CART). 
Tapausten esiintymistiheyttä ei tunneta (ks.kohta 4.4). 

Laboratorioarvojen muutokset: Näissä kahdessa tutkimuksessa sekä vielä käynnissä olevissa 
seurantatutkimuksessa havaittiin mm. seuraavat laboratorioarvojen muutokset: ALAT-arvo suureni 
(> 5 x ULN) 3 prosentilla, ASAT-arvo (> 5 x ULN) 3 prosentilla, lipaasiarvo (≥ 2,1 x ULN) 
3 prosentilla Zerit-ryhmän potilaista. Neutropeniaa (< 750 solua/mm3) raportoitiin 5 prosentilla, 
trombosytopeniaa (< 50 000 verihiutaletta/mm3) 2 prosentilla ja alhainen hemoglobiiniarvo 
(hemoglobiini < 8 g/dl) < 1 prosentilla Zerit-hoitoa saaneista potilaista. 
Makrosytoosia ei arvioitu näissä tutkimuksissa, mutta sitä esiintyi yhdessä aikaisemmassa Zerit-
valmisteen tutkimuksessa (MCV > 112 fl todettiin 30 prosentilla Zerit-valmistetta saaneista potilaista). 

Pediatriset potilaat

Nuoret, lapset ja imeväisikäiset: Kliinisissä tutkimuksissa stavudiinia saaneilla lapsipotilailla 
(ikäjakauma syntymästä nuoruusikään) raportoidut haittareaktiot ja vakavat laboratoriopoikkeavuudet 
olivat yleensä tyypiltään ja esiintymistiheydeltään samankaltaisia kuin aikuispotilailla. Kliinisesti 
merkittävää perifeeristä neuropatiaa esiintyy kuitenkin vähemmän. Näitä tutkimuksia ovat ACTG 240, 
jossa 105 lapsipotilasta (ikäjakauma 3 kk-6 vuotta) sai Zerit-hoitoa 2 mg/kg/vrk keskimäärin 
6,4 kuukautta (mediaani), kontrolloitu kliininen tutkimus, jossa 185 vastasyntyneelle annettiin Zerit-
hoitoa 2 mg/kg/vrk joko yksinään tai yhdessä didanosiinin kanssa syntymästä 6 viikon ikään asti, sekä 
kliininen tutkimus, jossa 8 vastasyntyneelle annettiin Zerit-hoitoa 2 mg/kg/vrk yhdessä didanosiinin ja 
nelfinaviirin kanssa syntymästä 4 viikon ikään asti. 

Tutkimuksessa AI455-094 (ks. myös kohta 4.6) hoidon turvallisuutta seurattiin vain kuuden 
kuukauden ajan, mikä ei ehkä riitä pitkäaikaisten neurologisten haittavaikutusten ja mitokondrioihin 
kohdistuneen toksisuuden osoittamiseen. Stavudiinihoitoa saaneiden 91 imeväisikäisen ryhmässä 
esiintyi seuraavia merkittäviä vakavia 3.–4. asteen laboratorioarvojen muutoksia: alhainen 
neutrofiiliarvo 7 prosentilla, alhainen hemoglobiiniarvo 1 prosentilla, ALAT-arvon nousu 
1 prosentilla; lipaasiarvon poikkeavuuksia ei esiintynyt. Seerumin maitohappoarvoja ei seurattu. 
Haittavaikutusten esiintymistiheydessä ei ollut merkittäviä eroja hoitoryhmien välillä. 
Imeväiskuolleisuus oli kuitenkin suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmähoitoa saaneessa 
ryhmässä (10 %) kuin stavudiinia (2 %), didanosiinia (3 %) tai tsidovudiinia (6 %) saaneessa 
ryhmässä, ja kuolleena syntyneiden lasten osuus oli suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmää 
saaneessa ryhmässä. 

Mitokondriohäiriö: Katsaus markkinoilletulon jälkeen saatujen turvallisuustietojen tietokantaan 
osoittaa, että yhdelle tai useammalle nukleosidianalogille altistuneiden vastasyntyneiden ja 
imeväisikäisten populaatiossa on raportoitu mitokondriohäiriöön viittaavia haittareaktioita (ks. myös 
kohta 4.4). Vastasyntyneiden ja enintään 3 kuukautta vanhojen imeväisikäisten HIV-status oli 
negatiivinen; vanhemmilla imeväisikäisillä se oli yleensä positiivinen. Vastasyntyneiden ja enintään 
3 kuukautta vanhojen imeväisikäisten haittavaikutusprofiiliin kuuluivat suurentunut 
maitohappopitoisuus, neutropenia, anemia, trombosytopenia, maksan aminotransferaasiarvojen nousu 
ja suurentuneet lipidiarvot, myös hypertriglyseridemia. Vanhemmista imeväisikäisistä olevien 
raporttien lukumäärä oli niin pieni, ettei erityistä kaavaa voitu osoittaa. 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
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4.9 Yliannostus 

Aikuispotilailla saatujen kokemusten perusteella vuorokautinen suositusannostus jopa 12-kertaisena ei 
ole aiheuttanut akuuttia toksisuutta. Jatkuvan yliannostuksen komplikaatioihin voi kuulua perifeerinen 
neuropatia ja maksan toimintahäiriö. Stavudiinin keskimääräinen puhdistuma hemodialyysissä 
on 120 ml/min. Sen merkitystä kokonaiseliminaation kannalta yliannostustilanteissa ei tunneta. Ei 
tiedetä, poistuuko stavudiini peritoneaalidialyysissä. 

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 

5.1 Farmakodynamiikka 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: viruslääkkeet systeemiseen käyttöön, , nukleosidi- ja 
nukleotidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät, 
ATC-koodi J05AF04. 

Vaikutusmekanismi 

Stavudiini, tymidiinianalogi, fosforyloituu solukinaasien vaikutuksesta stavudiinitrifosfaatiksi, joka 
estää HIV-käänteiskopioijaentsyymiä kilpailemalla luonnollisen substraatin, tymidiinitrifosfaatin, 
kanssa. Se estää myös viruksen DNA-synteesiä aiheuttamalla katkoksen DNA-ketjussa, koska siitä 
puuttuu DNA-ketjun kasvulle välttämätön 3'-hydroksyyliryhmä. Solun DNA-polymeraasi γ on myös 
herkkä stavudiinitrifosfaatin estovaikutukselle. Sen sijaan solun polymeraasi α:n esto vaatii 4 000 
kertaa ja polymeraasi β:n esto 40 kertaa suurempia pitoisuuksia kuin HI-viruksen 
käänteiskopioijaentsyymin esto. 

Resistenssi 

Stavudiinihoito voi tuoda esiin ja/tai pitää yllä tsidovudiiniresistenssiin liittyviä tymidiinianalogi 
(TAM)-mutaatioita. Herkkyyden väheneminen in vitro on hienoista ja edellyttää kahta tai useampaa 
TAM:ia (yleensä M41L ja T215Y) ennen kuin herkkyys stavudiinille vähentyy (>1,5-kertaisesti). 
Näitä TAM:eja havaitaan yhtäläisellä frekvenssillä virologisessa hoidossa stavudiinilla ja 
tsidovudiinilla. Näiden löydösten kliininen merkitys viittaa siihen, että stavudiinia pitäisi yleisesti 
ottaen välttää TAM:ien, etenkin M41L:n ja T215Y:n, läsnä ollessa. 
Stavudiiniin toimintaan vaikuttavat myös  monilääkeresistenssiin liittyvät mutaatiot, kuten Q151 M. 
Lisäksi K65R on raportoitu potilailla, jotka saavat stavudiinia/didanosiinia tai 
stavudiinia/lamivudiinia, mutta ei potilailla, jotka saavat stavudiinia monoterapiana. V75T valikoituu 
in vitro stavudiinin vaikutuksesta ja vähentää herkkyyttä stavudiinille kaksinkertaisesti. Sitä esiintyy 
noin 1 prosentilla stavudiinia saavista potilaista. 

Kliininen teho ja turvallisuus 

Zerit-valmistetta on tutkittu yhdistettynä muihin antiretroviraalisiin aineisiin, kuten didanosiiniin, 
lamivudiiniin, ritonaviiriin, indinaviirin, sakinaviiriin, efavirentsiin ja nelfinaviiriin. 

Potilailla, jotka eivät ole saaneet aikaisempaa antiretroviraalilääkitystä 

Tutkimus AI455-099 oli 48 viikon satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa Zerit-valmistetta 
(40 mg kahdesti vuorokaudessa) annettiin yhdessä lamivudiinin (150 mg kahdesti vuorokaudessa) ja 
efavirentsin (600 mg kerran vuorokaudessa) kanssa 391:lle aiemmin hoitamattomalle potilaalle, joiden 
CD4-solumäärän mediaani oli tutkimuksen alkaessa 272 solua/mm3 (vaihteluväli 61–1 215 solua/mm3) 
ja plasman HIV-1-RNA:n mediaani 4,80 log10 kopiota/ml (vaihteluväli 2,6–5,9 log10 kopiota/ml). 
Useimmat potilaat olivat miehiä (70 %) ja ei-valkoihoisia (58 %), ja iän mediaani oli 33 vuotta 
(vaihteluväli 18–68 vuotta). 
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Tutkimus AI455-096 oli 48 viikon satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa Zerit-valmistetta 
(40 mg kahdesti vuorokaudessa) annettiin yhdessä lamivudiinin (150 mg kahdesti vuorokaudessa) ja 
efavirentsin (600 mg kerran vuorokaudessa) kanssa 76:lle aiemmin hoitamattomalle potilaalle, joiden 
CD4-solumäärän mediaani oli tutkimuksen alkaessa 261 solua/mm3 (vaihteluväli 63–962 solua/mm3) 
ja plasman HIV-1-RNA:n mediaani 4,63 log10 kopiota/ml (vaihteluväli 3,0–5,9 log10 kopiota/ml). 
Useimmat potilaat olivat miehiä (76 %) ja valkoihoisia (66 %), ja iän mediaani oli 34 vuotta 
(vaihteluväli 22–67 vuotta). 

Tutkimusten AI455-099 ja AI455-096 tulokset on esitetty Taulukossa 1. Molemmat tutkimukset 
suunniteltiin vertailemaan Zeritin kahta formulaatiota, joista toinen oli markkinoilla ja annosteltuna 
voimassa olevan tuoteinformaation mukaisesti. Vain markkinoilla olevan formulaation tiedot on 
esitetty. 

Taulukko 1: Tehoa koskevat tulokset viikolla 48 (Tutkimukset AI455-099 ja AI455-096) 

Parametri 

AI455-099 AI455-096 
Zerit + lamivudiini + 

efavirentsi
n=391

Zerit + lamivudiini+ 
efavirentsi

n=76 
HIV RNA < 400 kopiota/ml, hoitovaste, %
Kaikki potilaat 73 66
HIV RNA < 50 kopiota/ml, hoitovaste, %
Kaikki potilaat 55 38
HIV RNA Keskimääräinen muutos perustasoon verrattuna, log10 kopiota/ml 
Kaikki potilaat -2.83 (n=321a) -2.64 (n=58)
CD4 , Keskimääräinen muutos perustasoon verrattuna, soluja/mm3

Kaikki potilaat 182 (n=314) 195 (n=55)
a Tutkittujen potilaiden määrä 

Pediatriset potilaat 

Nuorten, lasten ja imeväisikäisten stavudiinihoitoa puoltaa lapsipotilailla saatu farmakokinetiikkaa ja 
turvallisuutta koskeva tieto (katso myös kohdat 4.8 ja 5.2).  

5.2 Farmakokinetiikka 

Imeytyminen

Absoluuttinen biologinen hyötyosuus on 86 ± 18 %. Oraalisen toistoannostuksen jälkeen 
annoksilla 0,5-0,67 mg/kg Cmax oli 810 ± 175 ng/ml. Cmax ja AUC kohosivat annoksesta riippuvaisesti 
laskimoon 0,0625-0,75 mg/kg ja suun kautta 0,033-4,0 mg/kg annetuilla annoksilla. 
Kun kahdeksalle potilaalle annettiin 40 mg kaksi kertaa päivässä tyhjään mahaan, tasapainotilan 
(steady state) AUC-arvo oli 1284 ± 227 ng⋅h/ml (18 %) (keskiarvo ± SD [% CV]), Cmax oli 
536 ± 146 ng/ml (27 %) ja Cmin 9 ± 8 ng/ml (89 %). Oireettomilla potilailla tehty tutkimus osoitti, että 
kun stavudiini otetaan standardisoidun, runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä, systeeminen 
altistus on sama, mutta Cmax matalampi ja Tmax pidempi kuin jos se otetaan tyhjään mahaan. Tämän 
kliinistä merkitystä ei tiedetä. 

Jakautuminen

Vakaan tilan jakautumistilavuus on 46 ± 21 l. Stavudiinin pitoisuudet aivo-selkäydinnesteessä (CSF) 
olivat mitattavissa vasta aikaisintaan 2 tunnin kuluttua oraalisesta annoksesta. Neljän tunnin kuluttua 
annoksesta aivo-selkäydinnesteen ja plasman lääkeainepitoisuuksien suhde oli 0,39 ± 0,06. 
Merkitsevää stavudiinin kertymistä ei havaittu 6, 8 tai 12 tunnin välein tapahtuneella 
toistoannostuksella. 
Stavudiinin sitoutuminen seerumin proteiineihin oli erittäin vähäistä pitoisuusalueella 0,01-11,4 μg/ml. 
Stavudiini jakautuu yhtä suuressa määrin punasoluihin ja plasmaan. 
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Biotransformaatio 

Muuttumaton stavudiini oli pääasiallinen lääkeperäinen aineosa kokonaisradioaktiivisuutena 
kiertämässä plasmassa terveiden henkilöiden suun kautta ottaman 14C-stavudiini-annoksen jälkeen. 
Stavudiinin AUC (inf.) oli 61 % kiertävän kokonaisradioaktiivisuuden AUC (inf.):sta. Metaboliitteihin 
kuuluu hapettunut stavudiini, stavudiinin glukuronidikonjugaatit ja niiden hapettunut metaboliitti sekä 
glykosidisen jakautumisen jälkeinen riboosin N-asetyylikysteiinikonjugaatti. Tämä viittaa siihen, että 
myös tymiini on stavudiinin metaboliitti. 

Eliminaatio 

Terveille henkilöille suun kautta annetun 80 mg:n 14C-stavudiini-annoksen jälkeen noin 95 % 
kokonaisradioaktiivisuudesta löydettiin virtsasta ja 3 % ulosteesta. Noin 70 % suun kautta 
annostellusta stavudiiniannoksesta erittyi muuttumattomana virtsaan. Pääaineosan keskimääräinen 
munuaispuhdistuma on noin 272 ml/min, käsittäen noin 67 % havaittavasta oraalisesta puhdistumasta, 
viitaten aktiiviseen tubulaariseen eritykseen glomerulaarisen filtraation lisäksi. 

HIV-infektoituneilla potilailla stavudiinin kokonaispuhdistuma on 594±164 ml/min ja 
munuaispuhdistuma 237±98 ml/min. Stavudiinin kokonaispuhdistuma näyttää olevan korkeampi HIV-
infektoituneilla potilailla, kun taas munuaispuhdistuma on samankaltainen terveillä henkilöillä sekä 
HIV-infektoituneilla potilailla. Eron taustalla olevaa mekanismia ja kliinistä merkitystä ei tunneta. 
Suonensisäisen annostelun jälkeen 42 % (vaihteluväli: 13 % - 87 %) annoksesta erittyy 
muuttumattomana virtsaan. Vastaavat arvot suun kautta tapahtuvan kerta-annostelun jälkeen on 35% 
(vaihteluväli: 8 % - 72 %) ja toistuvan annostelun jälkeen 40 % (vaihteluväli: 12 % - 82 %). 
Stavudiinin keskimääräinen, lopullinen eliminaation puoliintumisaika on 1,3 tunnista 2,3 tuntiin kerta-
annostelun tai toistuvan annostelun jälkeen, ja se on annoksesta riippumaton. In vitro 
stavudiinitrifosfaatin solunsisäinen puoliintumisaika on 3,5 tuntia CEM T -soluissa (ihmisen T-
lymfoblastoidisolulinja) ja perifeerisissä veren mononukleaarisissa soluissa, mikä tukee kaksi kertaa 
päivässä tapahtuvaa annostelua. 

Stavudiinin farmakokinetiikka ei ollut aikariippuvaista, koska vakaan tilan AUC(ss):n ja ensimmäisen 
annoksen jälkeisen AUC(0-t):n suhde oli noin 1. Yksilöidenvälinen ja -sisäinen vaihtelu 
farmakokinetiikassa on vähäistä, n. 25 % ja 15 % oraalisen annostelun yhteydessä. 

Erityisryhmät 

Munuaisten vajaatoiminta: Stavudiinin puhdistuma vähenee, kun kreatiniinin poistuma vähenee, ja 
siksi Zerit-annoksen sovittamista suositellaan potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta (ks. 
kohta 4.2). 

Maksan vajaatoiminta: Stavudiinin farmakokinetiikka maksan vajaatoiminnassa oli samanlainen kuin 
normaalissa maksan toiminnassa. 

Pediatriset potilaat 

Nuoret, lapset ja imeväisikäiset: Stavudiinin kokonaisaltistus, nuorilla, lapsilla ja vähintään 14 
vuorokautta vanhoilla imeväisikäisillä, jotka saivat 2 mg/kg/vrk, oli vastaava kuin aikuisilla, jotka 
saivat 1 mg/kg/vrk. Laskettu puhdistuma oli oraalisen annon jälkeen noin 14 ml/min/kg 5 viikon – 15 
vuoden ikäisillä potilailla, 12 ml/min/kg imeväisikäisillä 14–28 päivän iässä ja 5 ml/min/kg 
ensimmäisenä elinpäivänä. Stavudiinin pitoisuuksien suhde aivo-selkäydinnesteessä ja plasmassa 2-3 
tunnin kuluttua annoksesta oli 16-125 % (keskiarvo 59 ± 35 %). 
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5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

Eläinkokeissa on todettu sikiötoksisuutta hyvin suurilla altistustasoilla. Ex vivo -tutkimus 
täysiaikaisessa ihmisen istukkamallissa osoitti, että stavudiini pääsee sikiöverenkiertoon 
yksinkertaisella diffuusiolla. Myös rottatutkimuksessa stavudiinin todettiin läpäisevän istukan, ja sen 
pitoisuus sikiön kudoksissa oli noin puolet äidin plasmassa tavatusta pitoisuudesta. 
Stavudiini oli genotoksinen in vitro -testeissä ihmisen lymfosyyteissä, joissa on 
trifosforylaatioaktiivisuutta (vaikutuksetonta tasoa ei löydetty), hiiren fibroblasteissa ja in vivo 
-kromosomiaberraatiotesteissä. Muilla nukleosidianalogeilla on havaittu samankaltaisia vaikutuksia. 
Stavudiini oli karsinogeeninen hiirellä (maksatuumorit) ja rotalla (maksatuumorit: 
kolangiosellulaarinen, hepatosellulaarinen, sekamuotoinen hepatokolangiosellulaarinen, ja/tai 
vaskulaarinen, sekä virtsarakon karsinoomat) hyvin suurilla altistustasoilla. Hiirellä ei 
karsinogeenisuutta todettu annostasolla 400 mg/kg/vrk eikä rotalla annostasolla 600 mg/kg/vrk; nämä 
vastasivat noin 39-kertaista ja 168-kertaista odotettavaa altistusta ihmisellä ja viittasivat siihen, että 
kliinisessä käytössä stavudiinin karsinogeenisuus on merkityksetön. 

6. FARMASEUTTISET TIEDOT 

6.1 Apuaineet 

Kapselin sisältö 
Laktoosi 
Magnesiumstearaatti 
Mikrokiteinen selluloosa 
Natriumtärkkelysglykolaatti 

Kapselin kuori 
Gelatiini 
Rautaoksidiväriaine (E172) 
Piidioksidi 
Natriumlauryylisulfaatti 
Titaanidioksidi (E171) 

Mustan painovärin koostumus 
Sellakka 
Propyleeniglykoli 
Puhdistettu vesi 
Kaliumhydroksidi 
Rautaoksidi (E172) 

6.2 Yhteensopimattomuudet 

Ei oleellinen. 

6.3 Kestoaika 

2 vuotta. 

6.4 Säilytys 

Säilytä alle 25°C (aclar/alumiini-läpipainopakkaukset). 
Säilytä alle 30°C (HDPE-purkit). 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. 
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6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 

HDPE-purkki, jossa turvakierrekorkki (60 kovaa kapselia/purkki) 

Aclar/alumiini-läpipainopakkaus, jossa on 14 kovaa kapselia liuskassa ja 4 liuskaa (56 kovaa kapselia) 
pakkauksessa. 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 

7. MYYNTILUVAN HALTIJA 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

8. MYYNTILUVAN NUMERO  

EU/1/96/009/001 - 008 

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 8. toukokuuta 1996 
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 20. huhtikuuta 2011 

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 

Zerit 200 mg jauhe oraaliliuosta varten 

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 

Pullo sisältää 200 mg stavudiinia. Käyttövalmis liuos sisältää 1 mg stavudiinia 1 ml:ssa. 

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan 
Yksi pullo sisältää31,5 mg propyylihydroksibentsoaattia (E216) 
Yksi pullo sisältää 315 mg metyylihydroksibentsoaattia (E218) 
Yksi pullo sisältää 10,15 g sakkaroosia 

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 

3. LÄÄKEMUOTO  

Jauhe oraaliliuosta varten. 

Väriltään valkeahkosta vaaleanpunertavaan vaihteleva karkeahko jauhe. 

4. KLIINISET TIEDOT 

4.1 Käyttöaiheet 

Zerit on tarkoitettu käytettäväksi osana antiretroviraalista yhdistelmähoitoa HIV-infektion saaneilla 
aikuisilla potilailla ja (synnynnäisesti sairailla) lapsipotilailla, vain jos muita antiretroviraalisia 
lääkkeitä ei voida käyttää. Zerit-hoidon kesto tulee rajoittaa lyhimpään mahdolliseen hoitoaikaan (ks. 
kohta 4.2). 

4.2 Annostus ja antotapa 

Hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri (ks. myös kohta 4.4). 

Kun potilas aloittaa Zerit-hoidon, hoidon kesto on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi. Tämän 
jälkeen siirrytään sopivaan vaihtoehtoiseen hoitoon heti, kun se on mahdollista. Zerit-hoitoa jatkavien 
potilaiden tila on arvioitava usein, ja hoito on vaihdettava sopivaan vaihtoehtoiseen hoitoon heti, kun 
se on mahdollista (ks. kohta 4.4). 

Annostus 

Aikuiset: suositeltu annostus suun kautta on 
Potilaan paino Zerit-annostus
< 60 kg 
≥ 60 kg

30 mg kahdesti päivässä (12 tunnin välein) 
40 mg kahdesti päivässä (12 tunnin välein)

Pediatriset potilaat 

Nuoret, lapset ja imeväisikäiset: suositeltu annostus suun kautta on 

Potilaan ikä ja/tai paino Zerit-annostus
Syntymästä* 13 vuorokauden ikäiseksi 
Vähintään 14 vuorokautta ja < 30 kg 
≥ 30 kg

0,5 mg/kg kahdesti päivässä (12 tunnin välein) 
1 mg/kg kahdesti päivässä (12 tunnin välein) 
aikuisten annos
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*0–13 vuorokauden ikäisten vastasyntyneiden pienennetty annostus perustuu 
tutkimustulosten keskiarvoon eikä ehkä vastaa munuaisten kypsymisasteen 
yksilöllisiä eroja. Ennen 37. raskausviikkoa syntyneille keskosille ei ole 
annostussuosituksia. 

Alle 3 kuukauden ikäisille lapsille on käytettävä Zeritin jauhelääkemuotoa. Aikuisten potilaiden, joilla 
on vaikeuksia kapselin nielemisessä, tulee kysyä lääkäriltä mahdollisuutta vaihtaa kapseli 
jauhemaiseen lääkkeeseen. 

Valmistusohjeet, ks. kohta 6.6. 

Annoksen sovittaminen 

Perifeerinen neuropatia: Jos ilmaantuu perifeerisen neuropatian oireita (joille on yleensä ominaista 
jatkuva puutuminen, pistely tai kipu jaloissa ja/tai käsissä) (ks. kohta 4.4), on siirryttävä johonkin 
vaihtoehtoiseen hoitoon, mikäli mahdollista. Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa tämä ei ole 
mahdollista, stavudiinin annoksen pienentämistä tulee harkita seuraten samalla tarkoin perifeerisen 
neuropatian oireita ja virologisen vasteen riittävyyttä. 
Annoksen pienentämisen hyötyä tulee verrata sen aiheuttamaan riskiin (alhaisemmat solunsisäiset 
pitoisuudet). 

Erityisryhmät 

Vanhukset: Zerit-hoitoa ei ole tutkittu erityisesti yli 65-vuotiailla potilailla. 

Maksan vajaatoiminta: annoksen sovittaminen hoidon alussa ei ole tarpeen. 

Munuaisten vajaatoiminta: seuraavia annostuksia suositellaan 

Zerit-annostus (kreatiniinipuhdistuman mukaan) 

Potilaan paino 26-50 ml/min ≤ 25 ml/min 
(mukaan lukien dialyysiriippuvuus*)

< 60 kg 15 mg kaksi kertaa päivässä 15 mg joka 24. tunti 

≥ 60 kg 20 mg kaksi kertaa päivässä 20 mg joka 24. tunti 

* Hemodialyysipotilaiden tulee ottaa Zerit hemodialyysin jälkeen ja samaan aikaan ei-dialyysipäivinä. 

Koska stavudiini poistuu myös lapsipotilaiden elimistöstä suurelta osin erittymällä virtsaan, 
munuaisten vajaatoiminta saattaa muuttaa stavudiinin puhdistumaa lapsipotilailla. Riittämättömien 
tutkimustulosten vuoksi tarkkoja suosituksia ei voida antaa Zerit-annostuksen muuttamisesta tässä 
potilasryhmässä, mutta annoksen pienentämistä ja/tai annosvälin pidentämistä samassa suhteessa kuin 
aikuispotilailla tulee harkita. Alle kolmen kuukauden ikäisille munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville 
lapsipotilaille ei ole annossuosituksia. 

Antotapa 

Jotta Zerit imeytyisi optimaalisesti, se tulee ottaa tyhjään vatsaan (ts. vähintään tuntia ennen ateriaa). 
Ellei tämä ole mahdollista, lääke voidaan ottaa kevyen aterian yhteydessä.  

4.3 Vasta-aiheet 

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 
Samanaikainen käyttö didanosiinin kanssa voi johtaa vakaviin ja/tai hengenvaarallisiin tapahtumiin, 
kuten maitohappoasidoosiin, maksan toimintahäiriöihin, haimatulehdukseen ja perifeeriseen 
neuropatiaan (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). 
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4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan 
tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista 
varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi. 

Stavudiinihoitoon liittyy useita vakavia haittavaikutuksia, kuten maitohappoasidoosi, lipoatrofia sekä 
polyneuropatia, joiden mahdollinen taustamekanismi on mitokondriaalinen toksisuus. Huomioiden 
nämä mahdolliset riskit, on hyöty-riskiarvio tehtävä jokaiselle potilaalle ja vaihtoehtoista 
antiretroviraalihoitoa harkittava huolellisesti (ks. Maitohappoasidoosi, Lipoatrofia ja Perifeerinen
neuropatia alla ja kohdassa 4.8). 

Maitohappoasidoosi: Maitohappoasidoosia, yleensä liittyen hepatomegaliaan ja rasvamaksaan on 
raportoitu stavudiinin käytön yhteydessä. Sen ensioireita (hyperlaktatemian oireita) ovat tavanomaiset 
ruoansulatukseen liittyvät oireet (pahoinvointi, oksentelu ja mahakivut), epäspesifinen sairauden 
tunne, ruokahaluttomuus, painon lasku, hengityselinten oireet (kiihtynyt ja/tai tavallista syvempi 
hengitys) tai neurologiset oireet (kuten motorinen heikkous). Kuolleisuus maitohappoasidoosiin on 
suuri, ja sitä sairastavalla voi olla pankreatiitti, maksan vajaatoimintaa, munuaisten vajaatoimintaa tai 
motorinen halvaus. 
Maitohappoasidoosi ilmaantui yleensä muutaman tai usean hoitokuukauden kuluttua. 
Stavudiinihoito tulee keskeyttää, jos havaitaan oireinen hyperlaktatemia ja 
metabolinen/maitohappoasidoosi, etenevä hepatomegalia tai nopeasti suurenevat 
aminotransferaasiarvot. On noudatettava varovaisuutta annettaessa stavudiinia potilaille (erityisesti 
ylipainoisille naisille), joilla on hepatomegalia, hepatiitti tai jokin tunnettu maksataudille ja 
rasvamaksalle altistava tekijä (joita ovat mm. tietyt lääkkeet ja alkoholi). Erityisessä vaarassa saattavat 
olla potilaat, joilla on C-hepatiitti ja joita hoidetaan alfa-interferonilla ja ribaviriinilla. 
Riskipotilaita on seurattava huolellisesti (ks. myös kohta 4.6). 

Maksasairaus: Hepatiittia tai maksan vajaatoimintaa, joka joissakin tapauksissa johti kuolemaan, on 
raportoitu. Zerit-hoidon turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu potilailla, joilla on merkittäviä maksan 
toiminnan häiriöitä. Niillä antiretroviraalista yhdistelmähoitoa saavilla potilailla, joilla on krooninen 
B- tai C-hepatiitti, on suurempi riski saada vakavia, mahdollisesti fataaleja maksaan liittyviä 
haittareaktioita. Jos B- tai C-hepatiitin hoitoon annetaan samanaikaisesti muita viruslääkkeitä, tutustu 
myös näiden valmisteiden tuoteselosteisiin. 

Niillä antiretroviraalista yhdistelmähoitoa saavilla potilailla, joilla on aikaisemmin ollut maksan 
vajaatoimintaa, mukaan lukien krooninen aktiivinen hepatiitti, esiintyy useammin maksan toiminnan 
poikkeavuuksia. Heitä on seurattava tavanomaisen käytännön mukaisesti. Jos tällaisten potilaiden 
maksasairauden pahenemista todetaan, on harkittava hoidon keskeyttämistä tai lopettamista. 

Jos aminotransferaasiarvot nousevat nopeasti (ALAT/ASAT > 5 kertaa normaalin yläraja, ULN), 
Zerit-hoidon ja muun mahdollisesti maksatoksisen lääkehoidon keskeyttämistä tulee harkita. 

Lipoatrofia 
Mitokondriaaliseen toksisuuteen perustuen stavudiinin on osoitettu aiheuttavan ihonalaisen rasvan 
menetystä, joka on ilmeisintä kasvoissa, raajoissa ja pakaroissa. 

Satunnaistetuissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa hoitamattomilla potilailla kliinistä 
lipoatrofiaa tai lipodystrofiaa on kehittynyt suuremmalle osalle stavudiinilla hoidetuista potilaista 
verrattuna muilla nukleosideilla (tenofoviiri tai abakaviiri) hoidettuihin potilaisiin. Kaksienergisen 
röntgensäteilyn absorptiometriamittaukset (DEXA) osoittivat raajojen kokonaisrasvan menetystä 
stavudiinilla hoidetuilla potilailla verrattuna rasvan kertymiseen tai tilanteen pysymiseen 
muuttumattomana muilla NRTI-lääkkeillä (abakaviiri, tenofoviiri tai tsidovudiini) hoidetuilla 
potilailla. Lipoatrofian tai lipodystrofian ilmaantuvuus ja vaikeusaste ovat kumuloituvia stavudiinia 
sisältävien hoitojen ajan. Kliinisissä tutkimuksissa stavudiinin vaihto muihin nukleosideihin 
(tenofoviiriin tai abakaviiriin) johti raajojen rasvan lisääntymisen, mutta kliiniseen lipoatrofiaan 
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vaikutus oli lievä tai olematon. Huomioiden Zerit-valmisteen käyttöön liittyvät mahdolliset riskit, 
kuten lipoatrofia, on hyöty-riskiarvio tehtävä jokaiselle potilaalle ja vaihtoehtoista 
antiretroviraalihoitoa harkittava huolellisesti. Zerit-hoitoa saavia potilaita tulee seurata lipoatrofian tai 
lipodystrofian oireiden varalta mukaan lukien lääkärintutkimus rasvan uudelleenjakautumisen 
fyysisten merkkien arvioimiseksi. Potilailta tulee säännöllisesti tiedustella lipoatrofiaan tai 
lipodystrofiaan liittyvistä kehon muutoksista. 

Paino ja metaboliset parametrit 
Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen 
nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien osalta 
on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä minkään tietyn 
hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen seurannan osalta 
viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on hoidettava kliinisen 
käytännön mukaisesti. 

Perifeerinen neuropatia: Jopa 20 prosentille Zeritillä hoidettavista potilaista kehittyy perifeerinen 
neuropatia alkaen usein joitain kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. Potilailla, joilla on aiemmin 
ollut neuropatiaa tai muita riskitekijöitä (esimerkiksi alkoholi tai lääkkeitä, kuten isoniatsidi), riski on 
merkittävämpi. Potilaita tulee seurata oireiden varalta (jatkuva puutuminen, pistely tai kipu 
jaloissa/käsissä) ja niiden esiintyessä potilaiden hoito-ohjelma tulee vaihtaa (ks. kohta 4.2 ja 
Yhdistelmiä, joita ei suositella). 

Pankreatiitti: Haimatulehduksen sairastaneilla potilailla esiintyi Zerit-hoidon aikana haimatulehdusta 
noin 5 %:lla ja vastaavasti noin 2 %:lla niillä potilailla, joilla ei ole ollut aiemmin haimatulehdusta,. 
On tärkeää seurata tarkasti tämän tilan oireiden suhteen niitä potilaita, joilla haimatulehdusriski on 
suuri tai jotka saavat lääkkeitä, joiden tiedetään voivan aiheuttaa haimatulehduksen. 

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä: Antiretroviraalisen yhdistelmähoidon aloitus voi vaikeaa 
immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla laukaista tulehdusreaktion. Opportunististen 
patogeenien aiheuttama latentti infektio voi muuttua oireiseksi aiheuttaen vakavia kliinisiä oireita tai 
oireiden lisääntymistä. Tällaisia oireita on havaittu erityisesti yhdistelmähoidon ensimmäisinä 
viikkoina tai kuukausina. Esimerkkejä tulehduksista ovat sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, 
yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jiroveciin aiheuttama 
keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata ja tarvittaessa aloittaa niiden hoito. 
Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia 
ja autoimmuunihepatiitti). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan 
vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen. 

Osteonekroosi: osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai 
pitkäaikaisen antiretroviraalisen yhdistelmähoidon (CART) yhteydessä, vaikkakin syitä tapauksille on 
ollut useita (mukaan lukien kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunisuppressio, korkea 
painoindeksi). Potilaita tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy nivelsärkyä ja -
kipua, nivelten jäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia. 

Apuaineet: Jauhe oraaliliuosta varten sisältää valmistuksen jälkeen 50 mg/ml sakkaroosia. Tämä tulee 
huomioida, mikäli potilaalla on diabetes. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-
intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoiminta, ei tule 
käyttää tätä lääkettä. Saattaa olla haitallinen hampaille. 
Valmiste sisältää metyylihydroksibentsoaattia (E218) ja propyylihydroksibentsoaattia (E216), jotka 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). 

Yhdistelmiä, joita ei suositella: HIV-potilailla, jotka ovat saaneet stavudiinia yhdessä hydroksiurean ja 
didanosiinin kanssa, on todettu haimatulehdusta (myös kuolemaan johtaneita tapauksia) ja perifeeristä 
neuropatiaa (joissakin tapauksissa vaikeaa) (ks. kohta 4.3). Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa 
retroviruslääkkeitä ja hydroksiureaa saaneilla HIV-potilailla on todettu kuolemaan johtanutta 
maksatoksisuutta ja maksan vajaatoimintaa. Kuolemaan johtaneita maksatapahtumia todettiin 
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useimmin stavudiinia, hydroksiureaa ja didanosiinia saaneilla potilailla. Siksi hydroksiureaa ei pidä 
käyttää HIV-infektion hoidossa. 

Vanhukset: Zerit-hoitoa ei ole tutkittu erityisesti yli 65-vuotiailla potilailla. 

Pediatriset potilaat 

Alle 3 kuukauden ikäiset lapset: Turvallisuustietoja on saatu kliinisestä tutkimuksesta, jossa 
179 vastasyntynyttä ja alle 3 kuukauden ikäistä lasta sai hoitoa enintään 6 viikon ajan (ks. kohta 4.8). 
Huomiota on kiinnitettävä erityisesti äidin aikaisempaan retroviruslääkitykseen ja HIV-kannan 
resistenssiprofiiliin. 

In utero -altistuksesta johtuvat mitokondriohäiriöt: Nukleosidi- ja nukleotidianalogit voivat 
vaihtelevassa määrin vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan etenkin stavudiinia, didanosiinia ja 
tsidovudiinia käytettäessä. HIV-negatiivisilla vastasyntyneillä, jotka ovat altistuneet 
nukleosidianalogeille kohdussa ja/tai syntymän jälkeen, on havaittu mitokondriohäiriöitä (ks. myös 
kohta 4.8), jotka ovat liittyneet etupäässä tsidovudiinia sisältäneisiin hoitoihin. Tärkeimmät kuvatut 
haittareaktiot ovat hematologiset häiriöt (anemia, neutropenia) ja aineenvaihdunnan häiriöt 
(hyperlaktatemia, lipaasiarvon nousu). Nämä haittavaikutukset ovat usein olleet tilapäisiä. Viiveellä 
ilmaantuvia neurologisia häiriöitä on raportoitu harvoin (lisääntynyt lihasjänteys, kouristukset, 
poikkeava käytös). Toistaiseksi ei tiedetä ovatko tämän tyyppiset neurologiset häiriöt ohimeneviä vai 
pysyviä. Nämä seikat tulee huomioida sellaisten lasten kohdalla, jotka ovat altistuneet in utero 
nukleosidi- tai nukleotidianalogeille ja joilla tehdään vakavia kliinisiä löydöksiä, etenkin neurologisia 
poikkeavuuksia. Edellä mainitut seikat eivät vaikuta raskaina olevien naisten kansallisiin 
antiretroviruslääkkeiden hoitosuosituksiin, joiden tavoitteena on lapsen HIV-infektion tartunnan 
ehkäisy. 

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

Stavudiinin ja didanosiinin samanaikainen käyttö on vasta-aiheista, sillä kummankin käyttöön liittyy 
korkea mitokondriaalisen toksisuuden riski (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 

Koska stavudiini erittyy aktiivisesti munuaistubulusten kautta, interaktiot muiden aktiivisesti erittyvien 
lääkkeiden, kuten trimetopriimin kanssa ovat mahdollisia. Kliinisesti merkityksellisiä 
farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei ole kuitenkaan havaittu lamivudiinin kanssa. 

Tsidovudiinin ja stavudiinin fosforylaatio tapahtuu solunsisäisen entsyymin (tymidiinikinaasin) 
vaikutuksesta. Tämä entsyymi fosforyloi ensisijaisesti tsidovudiinia, mikä vähentää stavudiinin 
fosforyloitumista aktiiviseksi trifosfaatiksi. Tsidovudiinia ei siksi suositella käytettäväksi yhdessä 
stavudiinin kanssa. 

In vitro -tutkimukset osoittavat, että stavudiinin aktivaatio estyy doksorubisiinilla ja ribaviriinillä, 
mutta ei muilla HIV-infektioon käytettävillä lääkkeillä, jotka fosforyloituvat samalla tavalla(esim. 
didanosiini, tsalsitabiini, gansikloviiri ja foskarneetti). Tästä syystä stavudiinin ja/tai doksorubisiinin ja 
ribaviriinin yhteiskäytössä on noudatettava varovaisuutta. Stavudiinin vaikutusta muiden 
nukleosidianalogien kuin tsidovudiinin fosforylaation kinetiikkaan ei ole tutkittu. 

Stavudiinilla tai stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmällä ei ole havaittu yhteisvaikutuksia nelfinaviirin 
kanssa. 

Stavudiini ei estä tärkeimpiä sytokromi P450 -isoentsyymejä CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 
ja CYP3A4. Siksi sillä tuskin on kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia näiden isoentsyymien 
metaboloimien lääkkeiden kanssa. 

Koska stavudiini ei sitoudu proteiineihin, sen ei uskota vaikuttavan proteiiniin sitoutuvien lääkkeiden 
farmakokinetiikkaan. 
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Muilla lääkeaineilla ei ole tehty formaalisia interaktiotutkimuksia. 

Pediatriset potilaat 

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain aikuisille. 

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 

Raskaus 

Zerit-valmistetta ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä. 
Raskaana olevien naisten hoidosta on vain vähän kliinisiä kokemuksia, mutta synnynnäisiä 
epämuodostumia ja keskenmenoja on raportoitu. 

Etelä-Afrikassa tehdyssä tutkimuksessa AI455-094 äidistä lapseen tapahtuvien tartuntojen 
ehkäisytutkimukseen osallistui 362 äiti-lapsiparia. Aikaisemmin hoitamattomat raskaana olevat naiset 
otettiin mukaan tutkimukseen 34.–36. raskausviikolla, ja heille annettiin antiretroviruslääkitystä 
synnytykseen asti. Vastasyntyneelle lapselle aloitettiin 36 tunnin kuluessa synnytyksestä 
retrovirusprofylaksi samoilla lääkkeillä, joita äiti sai, ja lapsen hoitoa jatkettiin 6 viikon ajan. 
Stavudiinia saaneissa ryhmissä vastasyntyneille annettiin stavudiinia 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa 
6 viikon ajan. Seurantaa jatkettiin 24 viikon ikään asti. 
Äiti-lapsiparit jaettiin satunnaistetusti ryhmiin, jotka saivat stavudiinia (n = 91), didanosiinia (n = 94), 
stavudiinia + didanosiinia (n = 88) tai tsidovudiinia (n = 89). 
Äidistä lapseen tartuntojen luottamusvälit olivat 5,4–19,3 % (stavudiini), 5,2–18,7 % (didanosiini), 
1,3–11,2 % (stavudiini + didanosiini) ja 1,9–12,6 % (tsidovudiini). 

Tästä tutkimuksesta saadut alustavat turvallisuustiedot (ks. myös kohta 4.8) osoittivat, että 
imeväiskuolleisuus oli suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmähoitoa saaneessa ryhmässä 
(10 %) kuin stavudiinia (2 %), didanosiinia (3 %) tai tsidovudiinia (6 %) saaneessa ryhmässä, ja 
kuolleena syntyneiden lasten osuus oli suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmää saaneessa 
ryhmässä. Tässä tutkimuksessa ei kerätty tietoja seerumin maitohappopitoisuudesta. 

Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet didanosiinin ja stavudiinin yhdistelmähoitoa 
mahdollisesti yhdessä muun antiretroviraalisen hoidon kanssa, on kuitenkin raportoitu 
maitohappoasidoosia (ks. kohdat 4.3 ja 4.4), joka on toisinaan johtanut kuolemaan. Alkio-
sikiötoksisuutta on todettu vain suurilla altistustasoilla eläinkokeissa. Prekliiniset tutkimukset 
osoittivat, että stavudiini läpäisee istukan (ks. kohta 5.3). Zerit-valmistetta ei pidä käyttää raskauden 
aikana kuin ainoastaan erityisen harkinnan jälkeen ennen kuin lisätietoa on saatavilla. Tiedot ovat 
riittämättömät, jotta Zerit-valmistetta voitaisiin suositella äidistä lapseen tapahtuvien HIV-tartuntojen 
ehkäisyyn.  

Imetys 

HIV-infektion saaneiden naisten ei tulisi lainkaan imettää lapsiaan HIV-tartunnan välttämiseksi. 
Stavudiinin erittymistä äidinmaitoon koskevat tiedot ovat riittämättömät imeväisille koituvan riskin 
arvioimiseksi. Imettävillä rotilla tehdyt tutkimukset osoittivat, että stavudiini erittyy rintamaitoon. 
Siksi äitejä tulee neuvoa lopettamaan imetys ennen Zerit-hoidon aloittamista. 

Hedelmällisyys 

Näyttöä heikentyneestä hedelmällisyydestä rotilla ei todettu altistuksissa, jotka olivat jopa 
216-kertaisia verrattuna suositeltuun kliiniseen annokseen. 
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4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Stavudiini 
saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja/tai uneliaisuutta. Potilaat on ohjeistettava välttämään mahdollisesti 
vaarallisia toimintoja, kuten ajamista tai koneiden käyttöä, jos he kokevat tällaisia oireita. 

4.8 Haittavaikutukset 

Yhteenveto turvallisuusprofiilista 

Stavudiinihoitoon liittyy useita vakavia haittareaktioita, kuten maitohappoasidoosi, lipoatrofia sekä 
polyneuropatia, joiden mahdollinen taustamekanismi on mitokondriaalinen toksisuus. Nämä 
mahdolliset riskit huomioiden hyöty-riskiarvio on tehtävä jokaiselle potilaalle ja vaihtoehtoista 
antiretroviraalihoitoa harkittava huolellisesti (ks. kohta 4.4 ja alla). 

Maitohappoasidoositapauksia (toisinaan kuolemaan johtaneita), jotka ovat yleensä liittyneet vaikeaan 
hepatomegaliaan ja rasvamaksaan, on raportoitu alle yhdellä prosentilla potilaista, jotka käyttävät 
stavudiinia yhdessä muun antiretroviraalin kanssa (ks. kohta 4.4). 

Motorista heikkoutta on raportoitu harvoin Zerit-valmistetta sisältävää antiretroviraalista 
yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla. Suurin osa näistä tapauksista on raportoitu oireisen 
hyperlaktatemian tai maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä (ks. kohta 4.4). Motorisen 
heikkouden kehittyminen saattaa muistuttaa Guillain-Barrén oireyhtymän kliinisiä oireita (mukaan 
lukien hengitysvaje). Oireet voivat jatkua tai heikentyä hoidon keskeyttämisen seurauksena. 

Joissakin tapauksissa kuolemaan johtanutta maksatulehdusta tai maksan vajaatoimintaa on raportoitu 
stavudiinin käytön yhteydessä (ks. kohta 4.4). 

Lipoatrofiaa raportoitiin usein potilailla, joita hoidettiin stavudiinin ja toisen antiretroviraalin 
yhdistelmällä (ks. kohta 4.4). 

Perifeeristä neuropatiaa havaittiin yhdistelmätutkimuksissa, joissa käytettiin Zerit:iä sekä lamivudiinia 
ja efavirentsiä. Perifeeristen neurologisten oireiden esiintyvyys oli 19 % (6 % keskivaikeita–vaikeita 
oireita) neuropatian vuoksi keskeyttäneiden määrän ollessa 2 %. Potilaat kokivat yleensä oireiden 
loppuvan annoksen pienentämisen tai stavudiinin keskeyttämisen jälkeen. 

Joissakin tapauksissa kuolemaan johtanutta haimatulehdusta on raportoitu 2-3 %:lla kliinisiin 
monoterapiatutkimuksiin osallistuneista potilaista (ks. kohta 4.4). Haimatulehdus todettiin < 1 %:lla 
Zerit-valmistetta saaneista potilaista tutkimuksissa, joissa käytettiin yhdistelmähoitoa. 

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutuksia (kohtalaisia ja vaikeita), joilla oli vähintään mahdollinen yhteys hoitoon (perustuen 
tutkijan arvioon) raportoitiin kahdessa satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa, joissa 467 potilaalle 
annettiin Zerit-valmistetta yhdessä lamivudiinin ja efavirentsin kanssa, ja vielä käynnissä olevassa 
pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa (kokonaisseuranta-aika: mediaani 56 viikkoa, enimmillään 
119 viikkoa). Seuraavia haittavaikutuksia on todettu markkinoilletulon jälkeen liittyen stavudiinia 
sisältävään antiretroviraaliseen hoitoon. 

Alla lueteltujen haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavaa käytäntöä noudattaen: 
erittäin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100 - < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000 - < 1/100), harvinaiset 
(≥ 1/10 000 - < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000). 
Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan 
alenevassa järjestyksessä. 
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Veri ja lymfaattinen järjestelmä: harvinaiset: anemia*  
hyvin harvinaiset: neutropenia*, trombosytopenia*

Umpieritysjärjestelmä: melko harvinaiset: gynekomastia
Aineenvaihdunta ja 
ravitsemustila: 

yleiset: lipoatrofia**, oireeton hyperlaktatemia 
melko harvinaiset: maitohappoasidoosi (johon joissakin 
tapauksissa liittyy motorinen heikkous), ruokahaluttomuus 
harvinaiset:  hyperglykemia* 
hyvin harvinaiset: diabetes*

Psyykkiset häiriöt: yleiset: masennus 
melko harvinaiset: ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus

Hermosto: yleiset: perifeeriset neurologiset oireet, myös perifeerinen 
neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; huimaus; 
epänormaalit unet; päänsärky; unettomuus; epänormaalit 
ajatukset; uneliaisuus 
hyvin harvinaiset: motorinen heikkous* (raportoitu useimmiten 
oireisen hyperlaktatemian tai maitohappoasidoosioireyhtymän 
yhteydessä)

Ruoansulatuselimistö: yleiset: ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, dyspepsia 
melko harvinaiset: haimatulehdus, oksentelu

Maksa ja sappi: melko harvinaiset: maksatulehdus tai keltaisuus 
harvinaiset: rasvamaksa* 
hyvin harvinaiset: maksan vajaatoiminta*

Iho ja ihonalainen kudos: yleiset: ihottuma, kutina 
melko harvinaiset: nokkosihottuma

Tuki- ja liikuntaelimet, 
sidekudokset ja luusto:

melko harvinaiset: nivelsärky, lihassärky 

Yleisoireet ja antopaikassa 
todettavat haitat:

yleiset: väsymys 
melko harvinaiset: astenia

*haittavaikutukset havaittu myynnin aloittamisen jälkeen stavudiinia sisältävän antiretroviraalisen 
hoidon yhteydessä 
**ks. kohdasta Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus lisätietoja 

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus 

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä: Vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla 
voi ilmetä antiretroviraalista yhdistelmähoitoa (CART) aloitettaessa tulehdusreaktio oireettomaan tai 
opportunistiseen jäännösinfektioon. Autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia ja 
autoimmuunihepatiitti) on myös raportoitu. Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu 
kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen 
jälkeen (ks. kohta 4.4). 

Lipoatrofia: Stavudiinin on osoitettu aiheuttavan ihonalaisen rasvan menetystä, joka on ilmeisintä 
kasvoissa, raajoissa ja pakaroissa. Lipoatrofian ilmaantuvuus ja vaikeusaste ovat yhteydessä 
kumulatiiviseen altistukseen, eikä se useinkaan palaudu, kun stavudiinihoito lopetetaan. Zerit-hoitoa 
saavat potilaat on tutkittava säännöllisesti lipoatrofiaan liittyvien merkkien arvioimiseksi. Jos epäillään 
lipoatrofiaa, Zerit-hoitoa ei tule jatkaa (ks. kohta 4.4). 

Metaboliset parametrit: Paino sekä veren lipidi- ja glukoositasot voivat nousta antiretroviraalisen 
hoidon aikana (ks. kohta 4.4). 

Osteonekroosi: osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti potilailla, joilla on yleisesti tunnettuja 
riskitekijöitä, edennyt HIV-infektio tai pitkäaikainen antiretroviraalinen yhdistelmähoito (CART). 
Tapausten esiintymistiheyttä ei tunneta (ks.kohta 4.4). 

Laboratorioarvojen muutokset: Näissä kahdessa tutkimuksessa sekä vielä käynnissä olevissa 
seurantatutkimuksessa havaittiin mm. seuraavat laboratorioarvojen muutokset: ALAT-arvo suureni 
(> 5 x ULN) 3 prosentilla, ASAT-arvo (> 5 x ULN) 3 prosentilla, lipaasiarvo (≥ 2,1 x ULN) 
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3 prosentilla Zerit-ryhmän potilaista. Neutropeniaa (< 750 solua/mm3) raportoitiin 5 prosentilla, 
trombosytopeniaa (< 50 000 verihiutaletta/mm3) 2 prosentilla ja alhainen hemoglobiiniarvo 
(hemoglobiini < 8 g/dl) < 1 prosentilla Zerit-hoitoa saaneista potilaista. 
Makrosytoosia ei arvioitu näissä tutkimuksissa, mutta sitä esiintyi yhdessä aikaisemmassa Zerit-
valmisteen tutkimuksessa (MCV > 112 fl todettiin 30 prosentilla Zerit-valmistetta  saaneista 
potilaista). 

Pediatriset potilaat 

Nuoret, lapset ja imeväisikäiset: Kliinisissä tutkimuksissa stavudiinia saaneilla lapsipotilailla 
(ikäjakauma syntymästä nuoruusikään) raportoidut haittareaktiot ja vakavat laboratoriopoikkeavuudet 
olivat yleensä tyypiltään ja esiintymistiheydeltään samankaltaisia kuin aikuispotilailla. Kliinisesti 
merkittävää perifeeristä neuropatiaa esiintyy kuitenkin vähemmän. Näitä tutkimuksia ovat ACTG 240, 
jossa 105 lapsipotilasta (ikäjakauma 3 kk – 6 vuotta) sai Zerit-hoitoa 2 mg/kg/vrk keskimäärin 6,4 
kuukautta (mediaani), kontrolloitu kliininen tutkimus, jossa 185 vastasyntyneelle annettiin Zerit-hoitoa 
2 mg/kg/vrk joko yksinään tai yhdessä didanosiinin kanssa syntymästä 6 viikon ikään asti, sekä 
kliininen tutkimus, jossa 8 vastasyntyneelle annettiin Zerit-hoitoa 2 mg/kg/vrk yhdessä didanosiinin ja 
nelfinaviirin kanssa syntymästä 4 viikon ikään asti. 

Tutkimuksessa AI455-094 (ks. myös kohta 4.6) hoidon turvallisuutta seurattiin vain kuuden 
kuukauden ajan, mikä ei ehkä riitä pitkäaikaisten neurologisten haittavaikutusten ja mitokondrioihin 
kohdistuneen toksisuuden osoittamiseen. Stavudiinihoitoa saaneiden 91 imeväisikäisen ryhmässä 
esiintyi seuraavia merkittäviä vakavia 3.–4. asteen laboratorioarvojen muutoksia: alhainen 
neutrofiiliarvo 7 prosentilla, alhainen hemoglobiiniarvo 1 prosentilla, ALAT-arvon nousu 1 
prosentilla; lipaasiarvon poikkeavuuksia ei esiintynyt. Seerumin maitohappoarvoja ei seurattu. 
Haittavaikutusten esiintymistiheydessä ei ollut merkittäviä eroja hoitoryhmien välillä. 
Imeväiskuolleisuus oli kuitenkin suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmähoitoa saaneessa 
ryhmässä (10 %) kuin stavudiinia (2 %), didanosiinia (3 %) tai tsidovudiinia (6 %) saaneessa 
ryhmässä, ja kuolleena syntyneiden lasten osuus oli suurempi stavudiinin ja didanosiinin yhdistelmää 
saaneessa ryhmässä. 

Mitokondriohäiriö: Katsaus markkinoilletulon jälkeen saatujen turvallisuustietojen tietokantaan 
osoittaa, että yhdelle tai useammalle nukleosidianalogille altistuneiden vastasyntyneiden ja 
imeväisikäisten populaatiossa on raportoitu mitokondriohäiriöön viittaavia haittareaktioita (ks. myös 
kohta 4.4). Vastasyntyneiden ja enintään 3 kuukautta vanhojen imeväisikäisten HIV-status oli 
negatiivinen; vanhemmilla imeväisikäisillä se oli yleensä positiivinen. Vastasyntyneiden ja enintään 3 
kuukautta vanhojen imeväisikäisten haittavaikutusprofiiliin kuuluivat suurentunut 
maitohappopitoisuus, neutropenia, anemia, trombosytopenia, maksan aminotransferaasiarvojen nousu 
ja suurentuneet lipidiarvot, myös hypertriglyseridemia. Vanhemmista imeväisikäisistä olevien 
raporttien lukumäärä oli niin pieni, ettei erityistä kaavaa voitu osoittaa. 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 

4.9 Yliannostus 

Aikuispotilailla saatujen kokemusten perusteella vuorokautinen suositusannostus jopa 12-kertaisena ei 
ole aiheuttanut akuuttia toksisuutta. Jatkuvan yliannostuksen komplikaatioihin voi kuulua perifeerinen 
neuropatia ja maksan toimintahäiriö. Stavudiinin keskimääräinen puhdistuma hemodialyysissä 
on 120 ml/min. Sen merkitystä kokonaiseliminaation kannalta yliannostustilanteissa ei tunneta. Ei 
tiedetä, poistuuko stavudiini peritoneaalidialyysissä. 

Approved 1.0v

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



26

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 

5.1 Farmakodynamiikka 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: viruslääkkeet systeemiseen käyttöön, nukleosidi- ja 
nukleotidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät, ATC-koodi J05AF04. 

Vaikutusmekanismi 

Stavudiini, tymidiinianalogi, fosforyloituu solukinaasien vaikutuksesta stavudiinitrifosfaatiksi, joka 
estää HIV-käänteiskopioijaentsyymiä kilpailemalla luonnollisen substraatin, tymidiinitrifosfaatin, 
kanssa. Se estää myös viruksen DNA-synteesiä aiheuttamalla katkoksen DNA-ketjussa, koska siitä 
puuttuu DNA-ketjun kasvulle välttämätön 3'-hydroksyyliryhmä. Solun DNA-polymeraasi γ on myös 
herkkä stavudiinitrifosfaatin estovaikutukselle. Sen sijaan solun polymeraasi α:n esto vaatii 4 000 
kertaa ja polymeraasi β:n esto 40 kertaa suurempia pitoisuuksia kuin HI-viruksen 
käänteiskopioijaentsyymin esto. 

Resistenssi 

Stavudiinihoito voi tuoda esiin ja/tai pitää yllä tsidovudiiniresistenssiin liittyviä tymidiinianalogi 
(TAM)-mutaatioita. Herkkyyden väheneminen in vitro on hienoista ja edellyttää kahta tai useampaa 
TAM:ia (yleensä M41L ja T215Y) ennen kuin herkkyys stavudiinille vähentyy (> 1,5-kertaisesti). 
Näitä TAM:eja havaitaan yhtäläisellä frekvenssillä virologisessa hoidossa stavudiinilla ja 
tsidovudiinilla. Näiden löydösten kliininen merkitys viittaa siihen, että stavudiinia pitäisi yleisesti 
ottaen välttää TAM:ien, etenkin M41L:n ja T215Y:n läsnä ollessa. 
Stavudiiniin toimintaan vaikuttavat myös monilääkeresistenssiin liittyvät mutaatiot, kuten Q151 M. 
Lisäksi K65R on raportoitu potilailla, jotka saavat stavudiinia/didanosiinia tai 
stavudiinia/lamivudiinia, mutta ei potilailla jotka saavat stavudiinia monoterapiana. V75T valikoituu 
in vitro stavudiinin vaikutuksesta ja vähentää herkkyyttä stavudiinille kaksinkertaisesti. Sitä esiintyy 
noin 1 prosentilla stavudiinia saavista potilaista. 

Kliininen teho ja turvallisuus 

Zerit-valmistetta on tutkittu yhdistettynä muihin antiretroviraalisiin aineisiin, kuten didanosiiniin, 
lamivudiiniin, ritonaviiriin, indinaviirin, sakinaviiriin, efavirentsiin ja nelfinaviiriin.  

Potilailla, jotka eivät ole saaneet aikaisempaa antiretroviraalilääkitystä 

Tutkimus AI455-099 oli 48 viikon satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa Zerit-valmistetta 
(40 mg kahdesti vuorokaudessa) annettiin yhdessä lamivudiinin (150 mg kahdesti vuorokaudessa) ja 
efavirentsin (600 mg kerran vuorokaudessa) kanssa 391:lle aiemmin hoitamattomalle potilaalle, joiden 
CD4-solumäärän mediaani oli tutkimuksen alkaessa 272 solua/mm3 (vaihteluväli 61–1 215 solua/mm3) 
ja plasman HIV-1-RNA:n mediaani 4,80 log10 kopiota/ml (vaihteluväli 2,6–5,9 log10 kopiota/ml). 
Useimmat potilaat olivat miehiä (70 %) ja ei-valkoihoisia (58 %), ja iän mediaani oli 33 vuotta 
(vaihteluväli 18–68 vuotta). 

Tutkimus AI455-096 oli 48 viikon satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa Zerit-valmistetta 
(40 mg kahdesti vuorokaudessa) annettiin yhdessä lamivudiinin (150 mg kahdesti vuorokaudessa) ja 
efavirentsin (600 mg kerran vuorokaudessa) kanssa 76:lle aiemmin hoitamattomalle potilaalle, joiden 
CD4-solumäärän mediaani oli tutkimuksen alkaessa 261 solua/mm3 (vaihteluväli 63–962 solua/mm3) 
ja plasman HIV-1-RNA:n mediaani 4,63 log10 kopiota/ml (vaihteluväli 3,0–5,9 log10 kopiota/ml). 
Useimmat potilaat olivat miehiä (76 %) ja valkoihoisia (66 %), ja iän mediaani oli 34 vuotta 
(vaihteluväli 22–67 vuotta). 
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Tutkimusten AI455-099 ja AI455-096 tulokset on esitetty Taulukossa 1. Molemmat tutkimukset 
suunniteltiin vertailemaan Zeritin kahta formulaatiota, joista toinen oli markkinoilla ja annosteltuna 
voimassa olevan tuoteinformaation mukaisesti. Vain markkinoilla olevan formulaation tiedot on 
esitetty. 

Taulukko 1: Tehoa koskevat tulokset viikolla 48 (Tutkimukset AI455-099 ja AI455-096) 

Parametri 

AI455-099 AI455-096 
Zerit + lamivudiini + 

efavirentsi
n=391

Zerit + lamivudiini+ 
efavirentsi

n=76 
HIV RNA < 400 kopiota/ml, hoitovaste, %
Kaikki potilaat 73 66
HIV RNA < 50 kopiota/ml, hoitovaste, %
Kaikki potilaat 55 38
HIV RNA Keskimääräinen muutos perustasoon verrattuna, log10 kopiota/ml 
Kaikki potilaat -2.83 (n=321a) -2.64 (n=58)
CD4 , Keskimääräinen muutos perustasoon verrattuna, soluja/mm3

Kaikki potilaat 182 (n=314) 195 (n=55)
a Tutkittujen potilaiden määrä 

Pediatriset potilaat 

Nuorten, lasten ja imeväisikäisten stavudiinihoitoa puoltaa lapsipotilailla saatu farmakokinetiikkaa ja 
turvallisuutta koskeva tieto (katso myös kohdat 4.8 ja 5.2). 

5.2 Farmakokinetiikka 

Imeytyminen

Absoluuttinen biologinen hyötyosuus on 86 ± 18 %. Oraalisen toistoannostuksen jälkeen 
annoksilla 0,5-0,67 mg/kg Cmax oli 810 ± 175 ng/ml. Cmax ja AUC kohosivat annoksesta riippuvaisesti 
laskimoon 0,0625-0,75 mg/kg ja suun kautta 0,033-4,0 mg/kg annetuilla annoksilla. 
Kun kahdeksalle potilaalle annettiin 40 mg kaksi kertaa päivässä tyhjään mahaan, tasapainotilan 
(steady state) AUC-arvo oli 1284 ± 227 ng⋅h/ml (18 %) (keskiarvo ± SD [% CV]), Cmax oli 
536 ± 146 ng/ml (27 %) ja Cmin 9 ± 8 ng/ml (89 %). Oireettomilla potilailla tehty tutkimus osoitti, että 
kun stavudiini otetaan standardisoidun, runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä, systeeminen 
altistus on sama, mutta Cmax matalampi ja Tmax pidempi kuin jos se otetaan tyhjään mahaan. Tämän 
kliinistä merkitystä ei tiedetä. 

Jakautuminen

Vakaan tilan jakautumistilavuus on 46 ± 21 l. Stavudiinin pitoisuudet aivo-selkäydinnesteessä (CSF) 
olivat mitattavissa vasta aikaisintaan 2 tunnin kuluttua oraalisesta annoksesta. Neljän tunnin kuluttua 
annoksesta aivo-selkäydinnesteen ja plasman lääkeainepitoisuuksien suhde oli 0,39 ± 0,06. 
Merkitsevää stavudiinin kertymistä ei havaittu 6, 8 tai 12 tunnin välein tapahtuneella 
toistoannostuksella. 
Stavudiinin sitoutuminen seerumin proteiineihin oli erittäin vähäistä pitoisuusalueella 0,01–
11,4 μg/ml. Stavudiini jakautuu yhtä suuressa määrin punasoluihin ja plasmaan. 

Biotransformaatio  

Muuttumaton stavudiini oli pääasiallinen lääkeperäinen aineosa kokonaisradioaktiivisuutena 
kiertämässä plasmassa terveiden henkilöiden suun kautta ottaman 14C-stavudiini-annoksen jälkeen. 
Stavudiinin AUC (inf.) oli 61 % kiertävän kokonaisradioaktiivisuuden AUC (inf.):sta. Metaboliitteihin 
kuuluu hapettunut stavudiini, stavudiinin glukuronidikonjugaatit ja niiden hapettunut metaboliitti sekä 
glykosidisen jakautumisen jälkeinen riboosin N-asetyylikysteiinikonjugaatti. Tämä viittaa siihen, että 
myös tymiini on stavudiinin metaboliitti. 
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Eliminaatio 

Terveille henkilöille suun kautta annetun 80 mg:n 14C-stavudiini-annoksen jälkeen noin 95 % 
kokonaisradioaktiivisuudesta löydettiin virtsasta ja 3 % ulosteesta. Noin 70 % suun kautta 
annostellusta stavudiiniannoksesta erittyi muuttumattomana virtsaan. Pääaineosan keskimääräinen 
munuaispuhdistuma on noin 272 ml/min, käsittäen noin 67 % havaittavasta oraalisesta puhdistumasta, 
viitaten aktiiviseen tubulaariseen eritykseen glomerulaarisen filtraation lisäksi. 

HIV-infektoituneilla potilailla stavudiinin kokonaispuhdistuma on 594±164 ml/min ja 
munuaispuhdistuma 237±98 ml/min. Stavudiinin kokonaispuhdistuma näyttää olevan korkeampi HIV-
infektoituneilla potilailla, kun taas munuaispuhdistuma on samankaltainen terveillä henkilöillä sekä 
HIV-infektoituneilla potilailla. Eron taustalla olevaa mekanismia ja kliinistä merkitystä ei tunneta. 
Suonensisäisen annostelun jälkeen 42 % (vaihteluväli: 13 % - 87 %) annoksesta erittyy 
muuttumattomana virtsaan. Vastaavat arvot suun kautta tapahtuvan kerta-annostelun jälkeen ovat 35 
% (vaihteluväli: 8 % - 72 %) ja toistuvan annostelun jälkeen  40 % (vaihteluväli: 12 % - 82 %). 
Stavudiinin keskimääräinen, lopullinen eliminaation puoliintumisaika on 1,3 tunnista 2,3 tuntiin kerta-
annostelun tai toistuvan annostelun jälkeen, ja se on annoksesta riippumaton. In vitro 
stavudiinitrifosfaatin solunsisäinen puoliintumisaika on 3,5 tuntia CEM T -soluissa (ihmisen T-
lymfoblastoidisolulinja) ja perifeerisissä veren mononukleaarisissa soluissa, mikä tukee kaksi kertaa 
päivässä tapahtuvaa annostelua. 
Stavudiinin farmakokinetiikka ei ollut aikariippuvaista, koska vakaan tilan AUC(ss):n ja ensimmäisen 
annoksen jälkeisen AUC(0-t):n suhde oli noin 1. Yksilöidenvälinen ja -sisäinen vaihtelu 
farmakokinetiikassa on vähäistä, n. 25 % ja 15 % oraalisen annostelun yhteydessä. 

Erityisryhmät 

Munuaisten vajaatoiminta: Stavudiinin puhdistuma vähenee, kun kreatiniinin poistuma vähenee, ja 
siksi Zerit-annoksen sovittamista suositellaan potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta (ks. 
kohta 4.2). 

Maksan vajaatoiminta: Stavudiinin farmakokinetiikka maksan vajaatoiminnassa oli samanlainen kuin 
normaalissa maksan toiminnassa. 

Pediatriset potilaat 

Nuoret, lapset ja imeväisikäiset: Stavudiinin kokonaisaltistus, nuorilla, lapsilla ja vähintään 14 
vuorokautta vanhoilla imeväisikäisillä, jotka saivat 2 mg/kg/vrk, oli vastaava kuin aikuisilla, jotka 
saivat 1 mg/kg/vrk. Laskettu puhdistuma oli oraalisen annon jälkeen noin 14 ml/min/kg 5 viikon – 15 
vuoden ikäisillä potilailla, 12 ml/min/kg imeväisikäisillä 14–28 päivän iässä ja 5 ml/min/kg 
ensimmäisenä elinpäivänä. Stavudiinin pitoisuuksien suhde aivo-selkäydinnesteessä ja plasmassa 2-3 
tunnin kuluttua annoksesta oli 16-125 % (keskiarvo 59 ± 35 %). 

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

Eläinkokeissa on todettu sikiötoksisuutta hyvin suurilla altistustasoilla. Ex vivo -tutkimus 
täysiaikaisessa ihmisen istukkamallissa osoitti, että stavudiini pääsee sikiöverenkiertoon 
yksinkertaisella diffuusiolla. Myös rottatutkimuksessa stavudiinin todettiin läpäisevän istukan, ja sen 
pitoisuus sikiön kudoksissa oli noin puolet äidin plasmassa tavatusta pitoisuudesta. 
Stavudiini oli genotoksinen in vitro -testeissä ihmisen lymfosyyteissä, joissa on 
trifosforylaatioaktiivisuutta (vaikutuksetonta tasoa ei löydetty), hiiren fibroblasteissa ja in vivo 
-kromosomiaberraatiotesteissä. Muilla nukleosidianalogeilla on havaittu samankaltaisia vaikutuksia. 
Stavudiini oli karsinogeeninen hiirellä (maksatuumorit) ja rotalla (maksatuumorit: 
kolangiosellulaarinen, hepatosellulaarinen, sekamuotoinen hepatokolangiosellulaarinen, ja/tai 
vaskulaarinen, sekä virtsarakon karsinoomat) hyvin suurilla altistustasoilla. Hiirellä ei 
karsinogeenisuutta todettu annostasolla 400 mg/kg/vrk eikä rotalla annostasolla 600 mg/kg/vrk; nämä 

Approved 1.0v

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



29

vastasivat noin 39-kertaista ja 168-kertaista odotettavaa altistusta ihmisellä ja viittasivat siihen, että 
kliinisessä käytössä stavudiinin karsinogeenisuus on merkityksetön. 

6. FARMASEUTTISET TIEDOT 

6.1 Apuaineet 

Kirsikkamakuaine 
Metyyliparabeeni (E218) 
Propyyliparabeeni (E216) 
Piidioksidi 
Simetikoni 
Karmelloosinatrium 
Sorbiinihappo 
Stearaattiemulgaattorit  
Sakkaroosi 

6.2 Yhteensopimattomuudet 

Ei oleellinen. 

6.3 Kestoaika 

2 vuotta. 
Säilytä käyttövalmiiksi sekoitettua oraaliliuosta jääkaapissa (2°C - 8°C) enintään 30 vuorokautta. 

6.4 Säilytys 

Säilytä jauhe alle 30°C:ssa. 
Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. 
Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. 
Käyttövalmiiksi sekoitetun lääkevalmisteen säilytys, katso kohta 6.3. 

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)  

HDPE-pullo, jossa turvakierrekorkki, täyttömerkki (200 ml käyttövalmista oraaliliuosta) jaannosmitta. 

6.6 Käyttöohjeet, erityiset varotoimet hävittämiselle 

Valmistusohjeet 

Zerit valmistetaan käyttöön lisäämällä vettä 200 ml:n merkkiin asti (stavudiinipitoisuus 1 mg/ml). 
Valmista Zerit käyttöön lisäämällä 202 ml vettä alkuperäiseen pulloon (jos potilas valmistaa 
oraaliliuoksen, häntä neuvotaan täyttämään pullo etiketin yläreunassa olevaan nuolimerkkiin saakka). 
Sulje korkki. 
Ravista pulloa kunnolla, kunnes jauhe on täysin liuennut. Oraaliliuos on hiukan samea ja vaihtelee 
väriltään värittömästä vaaleanpunertavaan. 
Annostele liuos mukana olevalla annosmitalla tai jos annos on pienempi kuin 10 ml, annostele 
injektioruiskulla. Potilasta neuvotaan ravistamaan pulloa hyvin aina ennen annoksen ottamista. 

Hävittäminen 

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 
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7. MYYNTILUVAN HALTIJA 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

8. MYYNTILUVAN NUMERO  

EU/1/96/009/009 

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 8. toukokuuta 1996 
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 20. huhtikuuta 2011 

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 
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LIITE II 

A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) 
VALMISTAJA(T) 

B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT 
TAI RAJOITUKSET 

C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 

D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT 
LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA 
KÄYTTÖÄ 
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A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTUSTAJA(T) 

Erän vapauttamisesta vastaavan (vastaavien) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite 
(osoitteet): 

Bristol-Myers Squibb S.r.l., Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni (FR), Italia 

Aesica Queenborough Limited, North Road, Queenborough, Kent, ME11 5EL, Iso-Britannia 

Lääkevalmisteen painetussa pakkausselosteessa on ilmoitettava kyseisen erän vapauttamisesta 
vastaavan valmistusluvan haltijan nimi ja osoite. 

B TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET 

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. Liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2). 

C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 

• Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset 

Tämän lääkevalmisteen osalta velvoitteet määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisesta on 
määritelty Euroopan Unionin viitepäivämäärät (EURD) ja toimittamisvaatimukset sisältävässä 
luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EC Artiklassa 107c(7), ja kaikissa luettelon 
myöhemmissä päivityksissä, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla. 

D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN 
TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ 

• Riskinhallintasuunnitelma (RMP) 

Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa 
1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen 
riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti. 

Päivitetty RMP tulee toimittaa: 
• Euroopan lääkeviraston pyynnöstä 
• kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa 

hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite 
(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa). 
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LIITE III 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUS TEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 15 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 15 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

56 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 25°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 

EU/1/96/009/002 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Zerit 15 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



37

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT: 

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 15 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI  

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 

EXP 

4. ERÄNUMERO 

Lot 

5. MUUTA 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA  ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUKSENTEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 15 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 15 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

60 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 30°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  

EU/1/96/009/001 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Ulkopakkaus: Zerit 15 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ulkopakkaus: 
PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUS TEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 20 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 20 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

56 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 25°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 

EU/1/96/009/004 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Zerit 20 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT: 

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 20 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI  

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 

EXP 

4. ERÄNUMERO 

Lot 

5. MUUTA 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA  ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUKSENTEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 20 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 20 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

60 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 30°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  

EU/1/96/009/003 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Ulkopakkaus: Zerit 20 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ulkopakkaus: 2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ulkopakkaus: 
PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUS TEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 30 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 30 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

56 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 25°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 

EU/1/96/009/006 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Zerit 30 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT: 

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 30 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI  

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 

EXP 

4. ERÄNUMERO 

Lot 

5. MUUTA 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA  ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUKSENTEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 30 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 30 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

60 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 30°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  

EU/1/96/009/005 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Ulkopakkaus: Zerit 30 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 

Ulkopakkaus: 2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ulkopakkaus: 
PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUS TEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 40 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 40 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

56 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 25°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 

EU/1/96/009/008 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Zerit 40 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT: 

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN TEKSTI 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 40 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI  

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 

EXP 

4. ERÄNUMERO 

Lot 

5. MUUTA 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA  ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUKSENTEKSTI (LÄPIPAINOPAKKAUS) 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI  

Zerit 40 mg kapseli, kova 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi kova kapseli sisältää 40 mg stavudiinia 

3. LUETTELO APUAINEISTA  

Laktoosi 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

60 kovaa kapselia 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 30°C 
Säilytä alkuperäispakkauksessa 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  

EU/1/96/009/007 

13.  ERÄNUMERO 

Lot 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Ulkopakkaus: Zerit 40 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ulkopakkaus: 2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ulkopakkaus: 
PC: 
SN: 
<NN:> 

Approved 1.0v
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ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT 
MERKINNÄT 

ULKOPAKKAUKSEN JA PULLON TEKSTI  

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 

Zerit 200 mg jauhe oraaliliuosta varten 
Stavudiini 

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) 

Yksi pullo sisältää stavudiinia 200 mg. 
Käyttövalmis liuos sisältää 1 mg stavudiinia 1 ml:ssa. 

3. LUETTELO APUAINEISTA 

Sisältää lisäksi sakkaroosia ja säilytysaineita (E218 ja E216). 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 

Jauhe oraaliliuosta varten, 200 mg  

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 

Suun kautta 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 

Ravistettava hyvin ennen käyttöä. 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ  

EXP 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 

Säilytä alle 30°C:ssa. 
Säilyy käyttöön valmistamisen jälkeen 30 päivää jääkaapissa. 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. 

Approved 1.0v
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)  

EU/1/96/009/009 

13.  ERÄNUMERO 

Lot: 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 

15. KÄYTTÖOHJEET 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 

Ulkopakkaus: Zerit 200 mg 

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ulkopakkaus: 2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ulkopakkaus: 
PC: 
SN: 
<NN:> 
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B. PAKKAUSSELOSTE
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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

Zerit 15 mg kovat kapselit 
Stavudiini 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja.
 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
 Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
 Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Zeritiä  
3. Miten Zeritiä otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Zeritin säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 

Zerit kuuluu erityiseen, myös retroviruslääkkeinä tunnettujen viruslääkkeiden ryhmään, ja se on 
nukleosidianalogityyppinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NRTI).  

Näitä lääkkeitä käytetään ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman infektion hoitoon. 

Muihin retroviruslääkkeisiin yhdistettynä tämä lääke vähentää HI-virusten määrää elimistössä ja pitää 
sen matalalla tasolla. Se myös lisää CD4-solujen määrää. CD4-soluilla on tärkeä tehtävä 
immuunijärjestelmän normaalin toiminnan säilyttämisessä ja elimistön taistelussa infektioita vastaan. 
Zerit-hoitovaste vaihtelee potilaiden välillä. Siksi lääkäri seuraa hoidon tehoa. 

Zerit saattaa lievittää oireitasi, mutta se ei paranna HIV-infektiota. Voit edelleen tartuttaa HIV:n 
muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan 
todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista 
varotoimenpiteistä. Immuunivasteen heikkenemisestä johtuvia muita infektioita (opportunistisia 
infektioita) saattaa esiintyä myös hoidon aikana. Ne vaativat erityishoitoa ja toisinaan myös 
ennaltaehkäisevää hoitoa. 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zeritiä 

Älä ota Zerit-valmistetta 
 jos olet allerginen stavudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). 

Kysy lisäohjeita lääkäriltäsi tai apteekista. 
 jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Zeritiä 
 jos Sinulla on munuais- tai maksasairaus (esimerkiksi maksatulehdus eli hepatiitti) 
 jos Sinulla on ollut ääreishermoston sairaus (jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä 

ja/tai käsissä) 
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 jos Sinulla on ollut haimatulehdus. 

Zerit voi toisinaan aiheuttaa hengenvaarallisen tilan, josta käytetään nimeä maitohappoasidoosi ja 
johon liittyy maksan laajeneminen. Tämä tila ilmaantuu yleensä vasta muutaman kuukauden kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Tätä harvinaista mutta erittäin vakavaa haittavaikutusta tavataan useammin 
naisilla, erityisesti huomattavan ylipainoisilla naisilla. Maksan vajaatoimintaa/munuaisten 
vajaatoimintaa tai kuolemaan johtanutta maksatulehdusta on tavattu muutamissa harvinaisissa 
tapauksissa. 
Kroonista B- tai C-hepatiittia sairastavilla potilailla retroviruslääkkeiden käyttöön liittyy tavallista 
suurempi vaikeiden ja mahdollisesti hengenvaarallisten maksaan kohdistuvien haittavaikutusten vaara, 
joten maksan toimintaa saattaa olla tarpeen seurata verikokeiden avulla. 

Mikäli seuraavia oireita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin: 
 jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä ja/tai käsissä (tämä saattaa olla alkavan 

ääreishermostosairauden eli perifeerisen neuropatian oire), lihasheikkoutta 
 vatsakipua, pahoinvointia tai oksentelua 
 hengästyneisyyttä, uneliaisuutta (mikä saattaa viitata haimatulehdukseen tai maksasairauteen, 

kuten maksatulehdukseen, tai maitohappoasidoosiin). 

Joillakin potilailla, joilla on edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut 
opportunistinen infektio, voi ilmaantua aikaisempaan infektioon liittyviä löydöksiä ja oireita pian 
HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen 
paranemisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta 
oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset tulehdustyyppisiä oireita, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua 
myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön 
aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, 
vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa. 

Zerit-hoidon aikana tapahtuu usein asteittaista ihonalaisen rasvan vähenemistä, joka on näkyvintä 
kasvoissa, jaloissa ja käsivarsissa. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos havaitset tällaisia muutoksia. 

Luustoon liittyvät häiriöt
Joillekin Zerit-valmistetta saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus 
(luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle voi olla useita 
riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vakava immuunivasteen heikentyminen ja korkea painoindeksi. 
Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti lonkan, polven ja 
olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkun näistä oireista, ota yhteys lääkäriin. 

Muut lääkevalmisteet ja Zerit 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat 
käyttää muita lääkkeitä. 

Älä ota Zeritiä, jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkevalmisteista, koska nämä lääkkeet voivat 
aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia: 
 tsidovudiini, HIV-tartunnan hoitoon 
 doksorubisiini, syövän hoitoon 
 ribaviriini, C-hepatiitin hoitoon. 

Zerit ruuan ja juoman kanssa 
Parhaan tehon saavuttamiseksi Zerit pitäisi ottaa tyhjään mahaan ja mieluiten viimeistään tuntia ennen 
ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, kapselit voidaan ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
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Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Raskaus 
Keskustele lääkärisi kanssa antiretroviraalisen lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista, hyödyistä 
ja riskeistä lapselle ja itsellesi. Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet Zerit-valmistetta yhdessä 
muiden retroviruslääkkeiden kanssa, on todettu maitohappoasidoosia (joka on joskus aiheuttanut 
kuolemantapauksia). Jos olet käyttänyt Zeritiä raskauden aikana, saattaa lääkäri pyytää sinua 
säännöllisesti verikokeisiin ja muihin diagnostisiin tutkimuksiin seuratakseen lapsesi kehitystä. 
Lapsille, joiden äidit käyttivät NRTI-lääkkeitä raskauden aikana, HIV-suojan hyödyt olivat 
haittavaikutusten riskejä suuremmat. 

Imetys 
Kerro lääkärille, jos imetät. Naisten, joilla on HIV-infektio, ei pitäisi missään tapauksessa imettää, 
jotta vältettäisiin HIV-infektion tarttuminen lapseen. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Zerit saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja uneliaisuutta. 
Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos olet ottanut Zeritiä. 

Zerit sisältää laktoosia 
Kapselit sisältävät laktoosia. Älä käytä tätä lääkettä, jos sinulla on harvinainen perinnöllinen 
galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö. 

3. Miten Zeritiä otetaan 

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä , jos olet epävarma. 
Lääkäri on määrännyt sopivan annoksen painosi ja yksilöllisten ominaisuuksiesi perusteella. Noudata 
tarkoin näitä suosituksia. Näin pystyt parhaiten hidastamaan viruksen vastustuskyvyn kehittymistä tätä 
lääkettä vastaan. Älä muuta annostusta neuvottelematta lääkärin kanssa. Jatka lääkkeen käyttöä kunnes 
lääkäri toisin määrää. Aikuisille, joiden paino on vähintään 30 kg, normaali aloitusannostus on 30 tai 
40 mg kahdesti vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 
Jotta lääkeaine imeytyisi mahdollisimman hyvin, kapselit on nieltävä veden kera (lasillinen vettä) 
mieluiten tyhjään mahaan viimeistään tunti ennen ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, Zerit voidaan 
ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
Jos Sinun on vaikea niellä kapseleita, kysy lääkäriltä, voitaisiinko kapselit vaihtaa saman lääkkeen 
liuosmuotoon, tai voit varovasti avata kapselin ja sekoittaa sen sisällön pieneen määrään ruokaa. 

Käyttö lapsille 
Lasten, joiden paino on 30 kg tai sitä enemmän, tavallinen aloitusannos on 30 tai 40 mg kahdesti 
vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 
Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille, jotka painavat alle 30 kg, annetaan 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. 

Jos otat enemmän Zeritiä kuin Sinun pitäisi 
Jos olet ottanut liian monta kapselia tai jos joku nielee kapseleita vahingossa, tämä ei aiheuta välitöntä 
vaaraa. Kysy kuitenkin neuvoa lääkäriltäsi tai lähimmästä sairaalasta. 

Jos unohdat ottaa Zerit-annoksen 
Jos olet unohtanut ottaa lääkeannoksesi, ota seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista 
annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

Jos lopetat Zeritin käytön 
Jos harkitset Zerit:in käytön keskeyttämistä, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. 
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Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

HIV-infektion hoidossa ei Zerit-hoitoon liittyviä haittavaikutuksia aina voida erottaa samanaikaisesti 
käytettyjen muiden lääkkeiden haittavaikutuksista tai HIV-infektion mahdollisista oireista. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muutoksista terveydentilassasi. 

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen osalta joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 

Stavudiinihoito (Zerit) aiheuttaa usein rasvan vähenemistä jaloista, käsivarsista ja kasvoista 
(lipoatrofia). On osoittautunut, ettei menetetty kehon rasva täysin palaudu stavudiinihoidon päätyttyä. 
Lääkärin tulee seurata lipoatrofian merkkejä. Kerro lääkärille, jos huomaat rasvan vähenemistä 
jaloissasi, käsivarsissasi ja kasvoissasi. Näiden merkkien ilmaantuessa Zerit-hoito tulee lopettaa ja 
käytetty HIV-hoito vaihtaa. 

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Zeritiä käyttävillä potilailla: 

Yleinen (enintään 1 potilaalla kymmenestä) 
 oireeton hyperlaktatemia (hapon muodostuminen vereesi) 
 lipoatrofia 
 masennus 
 ääreisosien neurologiset oireet, myös perifeerinen neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; 

(tunnottomuus, heikkous, pistely tai kipu ylä- ja alaraajoissa) 
 heitehuimaus, epänormaalit unet, päänsärky 
 unettomuus (nukkumisvaikeudet), uneliaisuus, epänormaalit ajatukset 
 ripuli, vatsakipu 
 pahoinvointi, dyspepsia (ruoansulatushäiriö) 
 ihottuma, kutina 
 uupumus (äärimmäinen väsymys) 

Melko harvinainen (enintään 1 potilaalla sadasta) 
 maitohappoasidoosi (hapon muodostuminen veressäsi), johon liittyy joissakin tapauksissa 

motorista heikkoutta (ylä- tai alaraajoissasi tai käsissäsi). 
 gynekomastia (rintojen suureneminen miehillä) 
 anoreksia (ruokahaluttomuus), ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus 
 pankreatiitti (haimatulehdus), oksentelu 
 hepatiitti (maksatulehdus), keltaisuus (ihon tai silmien keltaisuus) 
 urtikaria eli nokkosrokko (kutiseva ihottuma), artralgia (nivelsärky) 
 myalgia (lihassärky), astenia (epätavallinen väsymys tai heikkous) 

Harvinainen (enintään 1 potilaalla tuhannesta) 
 anemia 
 hyperglykemia (korkea verensokeri) 
 maksan rasvoittuminen (rasvamaksa) 

Hyvin harvinainen (enintään 1 potilaalla 10 000:sta) 
 trombosytopenia, neutropenia (verisairauksia)  
 diabetes mellitus 
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 motorinen heikkous (raportoitu useimmiten oireisen hyperlaktatemian tai 
maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä) 

 maksan vajaatoiminta.  

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 

5. Zeritin säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun tai pullon etiketissä ja/tai läpipainopakkauksessa 
mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää. 

Säilytä alle 25°C (aclar/alumiini-läpipainopakkaukset). 
Säilytä alle 30°C (HDPE-purkit). 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

Mitä Zerit sisältää 
- Vaikuttava aine on stavudiini (15 mg). 
- Muut aineet ovat laktoosi (120 mg), magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa ja 

natriumtärkkelysglykolaatti. 
- Kapselin kuoren aineosat ovat gelatiini, rautaoksidiväriaine (E172), piidioksidi, 

natriumlauryylisulfaatti ja titaanidioksidiväriaine (E171).  
- Kovissa kapseleissa olevat merkinnät on tehty elintarvikeväriksi hyväksytyllä painovärillä. 

Painovärin aineosat ovat shellakka, propyleeniglykoli, puhdistettu vesi, kaliumhydroksidi ja 
rautaoksidi (E172). 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko 
Zerit 15 mg kovat kapselit ovat punaisia ja keltaisia ja niiden toisella puolella on merkintä 
”BMS 1964” ja toisella puolella ”15”. Zerit 15 mg kovat kapselit toimitetaan 56 kapselin 
läpipainopakkauksissa tai 60 kapselin lääkepurkeissa. Lääkepurkissa on kuivatusainesäiliö kapseleiden 
suojaamiseksi liialliselta kosteudelta. 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
Myyntiluvan haltija 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 
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Valmistaja 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia

Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Iso-Britannia 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél:  + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
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Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 

Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}. 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 
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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

Zerit 20 mg kovat kapselit 
Stavudiini 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja.
 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
 Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
 Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Zeritiä 
3. Miten Zerit otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Zeritin säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 

Zerit kuuluu erityiseen, myös retroviruslääkkeinä tunnettujen viruslääkkeiden ryhmään, ja se on 
nukleosidianalogityyppinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NRTI).  

Näitä lääkkeitä käytetään ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman infektion hoitoon. 

Muihin retroviruslääkkeisiin yhdistettynä tämä lääke vähentää HI-virusten määrää elimistössä ja pitää 
sen matalalla tasolla. Se myös lisää CD4-solujen määrää. CD4-soluilla on tärkeä tehtävä 
immuunijärjestelmän normaalin toiminnan säilyttämisessä ja elimistön taistelussa infektioita vastaan. 
Zerit-hoitovaste vaihtelee potilaiden välillä. Siksi lääkäri seuraa hoidon tehoa. 

Zerit saattaa lievittää oireitasi, mutta se ei paranna HIV-infektiota. Voit edelleen tartuttaa HIV:n 
muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan 
todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista 
varotoimenpiteistä. Immuunivasteen heikkenemisestä johtuvia muita infektioita (opportunistisia 
infektioita) saattaa esiintyä myös hoidon aikana. Ne vaativat erityishoitoa ja toisinaan myös 
ennaltaehkäisevää hoitoa. 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zeritiä 

Älä ota Zerit-valmistetta 
 jos olet allerginen stavudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). 

Kysy lisäohjeita lääkäriltäsi tai apteekista. 
 jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Zeritiä 
 jos Sinulla on munuais- tai maksasairaus (esimerkiksi maksatulehdus eli hepatiitti) 
 jos Sinulla on ollut ääreishermoston sairaus (jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä 

ja/tai käsissä) 
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 jos Sinulla on ollut haimatulehdus. 

Zerit voi toisinaan aiheuttaa hengenvaarallisen tilan, josta käytetään nimeä maitohappoasidoosi ja 
johon liittyy maksan laajeneminen. Tämä tila ilmaantuu yleensä vasta muutaman kuukauden kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Tätä harvinaista mutta erittäin vakavaa haittavaikutusta tavataan useammin 
naisilla, erityisesti huomattavan ylipainoisilla naisilla. Maksan vajaatoimintaa/munuaisten 
vajaatoimintaa tai kuolemaan johtanutta maksatulehdusta on tavattu muutamissa harvinaisissa 
tapauksissa. 
Kroonista B- tai C-hepatiittia sairastavilla potilailla retroviruslääkkeiden käyttöön liittyy tavallista 
suurempi vaikeiden ja mahdollisesti hengenvaarallisten maksaan kohdistuvien haittavaikutusten vaara, 
joten maksan toimintaa saattaa olla tarpeen seurata verikokeiden avulla. 

Mikäli seuraavia oireita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin: 
 jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä ja/tai käsissä (tämä saattaa olla alkavan 

ääreishermostosairauden eli perifeerisen neuropatian oire), lihasheikkoutta 
 vatsakipua, pahoinvointia tai oksentelua 
 hengästyneisyyttä, uneliaisuutta (mikä saattaa viitata haimatulehdukseen tai maksasairauteen, 

kuten maksatulehdukseen, tai maitohappoasidoosiin). 

Joillakin potilailla, joilla on edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut 
opportunistinen infektio, voi ilmaantua aikaisempaan infektioon liittyviä löydöksiä ja oireita pian 
HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen 
paranemisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta 
oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset tulehdustyyppisiä oireita, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua 
myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön 
aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, 
vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa. 

Zerit-hoidon aikana tapahtuu usein asteittaista ihonalaisen rasvan vähenemistä, joka on näkyvintä 
kasvoissa, jaloissa ja käsivarsissa. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos havaitset tällaisia muutoksia. 

Luustoon liittyvät häiriöt
Joillekin Zerit-valmistetta saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus 
(luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle voi olla useita 
riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vakava immuunivasteen heikentyminen ja korkea painoindeksi. 
Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti lonkan, polven ja 
olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkun näistä oireista, ota yhteys lääkäriin. 

Muut lääkevalmisteet ja Zerit 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat 
käyttää muita lääkkeitä.  

Älä ota Zeritiä, jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkevalmisteista, koska nämä lääkkeet voivat 
aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia: 
 tsidovudiini, HIV-tartunnan hoitoon 
 doksorubisiini, syövän hoitoon 
 ribaviriini, C-hepatiitin hoitoon. 
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Zerit ruuan ja juoman kanssa 
Parhaan tehon saavuttamiseksi Zerit pitäisi ottaa tyhjään mahaan ja mieluiten viimeistään tuntia ennen 
ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, kapselit voidaan ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 

Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Raskaus 
Keskustele lääkärisi kanssa antiretroviraalisen lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista, hyödyistä 
ja riskeistä lapselle ja itsellesi. Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet Zerit-valmistetta yhdessä 
muiden retroviruslääkkeiden kanssa, on todettu maitohappoasidoosia (joka on joskus aiheuttanut 
kuolemantapauksia). Jos olet käyttänyt Zeritiä raskauden aikana, saattaa lääkäri pyytää sinua 
säännöllisesti verikokeisiin ja muihin diagnostisiin tutkimuksiin seuratakseen lapsesi kehitystä. 
Lapsille, joiden äidit käyttivät NRTI-lääkkeitä raskauden aikana, HIV-suojan hyödyt olivat 
haittavaikutusten riskejä suuremmat. 

Imetys 
Kerro lääkärille, jos imetät. Naisten, joilla on HIV-infektio, ei pitäisi missään tapauksessa imettää, 
jotta vältettäisiin HIV-infektion tarttuminen lapseen. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Zerit saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja uneliaisuutta. 
Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos olet ottanut Zeritiä. 

Zerit sisältää laktoosia 
Kapselit sisältävät laktoosia. Älä käytä tätä lääkettä, jos sinulla on harvinainen perinnöllinen 
galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö. 

3. Miten Zerit otetaan 

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, jos olet 
epävarma. Lääkäri on määrännyt sopivan annoksen painosi ja yksilöllisten ominaisuuksiesi 
perusteella. Noudata tarkoin näitä suosituksia. Näin pystyt parhaiten hidastamaan viruksen 
vastustuskyvyn kehittymistä tätä lääkettä vastaan. Älä muuta annostusta neuvottelematta lääkärin 
kanssa. Jatka lääkkeen käyttöä kunnes lääkäri toisin määrää. Aikuisille, joiden paino on vähintään 
30 kg, normaali aloitusannostus on 30 tai 40 mg kahdesti vuorokaudessa (annosten välillä on oltava 
noin 12 tuntia). 
Jotta lääkeaine imeytyisi mahdollisimman hyvin, kapselit on nieltävä veden kera (lasillinen vettä) 
mieluiten tyhjään mahaan viimeistään tunti ennen ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, Zerit voidaan 
ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
Jos Sinun on vaikea niellä kapseleita, kysy lääkäriltä, voitaisiinko kapselit vaihtaa saman lääkkeen 
liuosmuotoon, tai voit varovasti avata kapselin ja sekoittaa sen sisällön pieneen määrään ruokaa. 

Käyttö lapsille 
Lasten, joiden paino on 30 kg tai sitä enemmän, tavallinen aloitusannos on 30 tai 40 mg kahdesti 
vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 
Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille, jotka painavat alle 30 kg, annetaan 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. 

Jos otat enemmän Zeritiä kuin Sinun pitäisi 
Jos olet ottanut liian monta kapselia tai jos joku nielee kapseleita vahingossa, tämä ei aiheuta välitöntä 
vaaraa. Kysy kuitenkin neuvoa lääkäriltäsi tai lähimmästä sairaalasta. 
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Jos unohdat ottaa Zerit-annoksen 
Jos olet unohtanut ottaa lääkeannoksesi, ota seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista 
annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

Jos lopetat Zeritin käytön 
Jos harkitset Zerit:in käytön keskeyttämistä, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. 

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

HIV-infektion hoidossa ei Zerit-hoitoon liittyviä haittavaikutuksia aina voida erottaa samanaikaisesti 
käytettyjen muiden lääkkeiden haittavaikutuksista tai HIV-infektion mahdollisista oireista. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muutoksista terveydentilassasi. 

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen osalta joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 

Stavudiinihoito (Zerit) aiheuttaa usein rasvan vähenemistä jaloista, käsivarsista ja kasvoista 
(lipoatrofia). On osoittautunut, ettei menetetty kehon rasva täysin palaudu stavudiinihoidon päätyttyä. 
Lääkärin tulee seurata lipoatrofian merkkejä. Kerro lääkärille, jos huomaat rasvan vähenemistä 
jaloissasi, käsivarsissasi ja kasvoissasi. Näiden merkkien ilmaantuessa Zerit-hoito tulee lopettaa ja 
käytetty HIV-hoito vaihtaa. 

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Zeritiä käyttävillä potilailla: 

Yleinen (enintään 1 potilaalla kymmenestä) 
 oireeton hyperlaktatemia (hapon muodostuminen vereesi) 
 lipoatrofia 
 masennus 
 ääreisosien neurologiset oireet, myös perifeerinen neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; 

(tunnottomuus, heikkous, pistely tai kipu ylä- ja alaraajoissa) 
 heitehuimaus, epänormaalit unet, päänsärky 
 unettomuus (nukkumisvaikeudet), uneliaisuus, epänormaalit ajatukset 
 ripuli, vatsakipu 
 pahoinvointi, dyspepsia (ruoansulatushäiriö) 
 ihottuma, kutina 
 uupumus (äärimmäinen väsymys) 

Melko harvinainen (enintään 1 potilaalla sadasta) 
 maitohappoasidoosi (hapon muodostuminen veressäsi), johon liittyy joissakin tapauksissa 

motorista heikkoutta (ylä- tai alaraajoissasi tai käsissäsi). 
 gynekomastia (rintojen suureneminen miehillä) 
 anoreksia (ruokahaluttomuus), ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus 
 pankreatiitti (haimatulehdus), oksentelu 
 hepatiitti (maksatulehdus), keltaisuus (ihon tai silmien keltaisuus) 
 urtikaria eli nokkosrokko (kutiseva ihottuma), artralgia (nivelsärky) 
 myalgia (lihassärky), astenia (epätavallinen väsymys tai heikkous) 

Harvinainen (enintään 1 potilaalla tuhannesta) 
 anemia 
 hyperglykemia (korkea verensokeri) 
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 maksan rasvoittuminen (rasvamaksa) 

Hyvin harvinainen (enintään 1 potilaalla 10 000:sta) 
 trombosytopenia, neutropenia (verisairauksia)  
 diabetes mellitus 
 motorinen heikkous (raportoitu useimmiten oireisen hyperlaktatemian tai 

maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä) 
 maksan vajaatoiminta.  

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 

5. Zeritin säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun tai pullon etiketissä ja/tai läpipainopakkauksessa 
mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää. 

Säilytä alle 25°C (aclar/alumiini-läpipainopakkaukset). 
Säilytä alle 30°C (HDPE-purkit). 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

Mitä Zerit sisältää 
- Vaikuttava aine on stavudiini (20 mg). 
- Muut aineet ovat laktoosi (180 mg), magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa ja 

natriumtärkkelysglykolaatti. 
- Kapselin kuoren aineosat ovat gelatiini, rautaoksidiväriaine (E172), piidioksidi, 

natriumlauryylisulfaatti ja titaanidioksidiväriaine (E171).  
- Kovissa kapseleissa olevat merkinnät on tehty elintarvikeväriksi hyväksytyllä painovärillä. 

Painovärin aineosat ovat shellakka, propyleeniglykoli, puhdistettu vesi, kaliumhydroksidi ja 
rautaoksidi (E172). 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko 
Zerit 20 mg kovat kapselit ovat ruskeita ja niiden toisella puolella on merkintä ”BMS 1965” ja toisella 
puolella ”20”. Zerit 20 mg kovat kapselit toimitetaan 56 kapselin läpipainopakkauksissa tai 
60 kapselin lääkepurkeissa. Lääkepurkissa on kuivatusainesäiliö kapseleiden suojaamiseksi liialliselta 
kosteudelta. 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
Myyntiluvan haltija 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
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D15 T867 
Irlanti 

Valmistaja 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia

Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Iso-Britannia 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
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Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 

Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}. 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla 
http://www.ema.europa.eu/, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 
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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

Zerit 30 mg kovat kapselit 
Stavudiini 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja.
 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
 Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
 Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Zeritiä 
3. Miten Zerit otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Zeritin säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 

Zerit kuuluu erityiseen, myös retroviruslääkkeinä tunnettujen viruslääkkeiden ryhmään, ja se on 
nukleosidianalogityyppinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NRTI).  

Näitä lääkkeitä käytetään ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman infektion hoitoon. 

Muihin retroviruslääkkeisiin yhdistettynä tämä lääke vähentää HI-virusten määrää elimistössä ja pitää 
sen matalalla tasolla. Se myös lisää CD4-solujen määrää. CD4-soluilla on tärkeä tehtävä 
immuunijärjestelmän normaalin toiminnan säilyttämisessä ja elimistön taistelussa infektioita vastaan. 
Zerit-hoitovaste vaihtelee potilaiden välillä. Siksi lääkäri seuraa hoidon tehoa. 

Zerit saattaa lievittää oireitasi, mutta se ei paranna HIV-infektiota. Voit edelleen tartuttaa HIV:n 
muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan 
todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista 
varotoimenpiteistä. Immuunivasteen heikkenemisestä johtuvia muita infektioita (opportunistisia 
infektioita) saattaa esiintyä myös hoidon aikana. Ne vaativat erityishoitoa ja toisinaan myös 
ennaltaehkäisevää hoitoa. 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zeritiä 

Älä ota Zerit-valmistetta 
 jos olet allerginen stavudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) 

Kysy lisäohjeita lääkäriltäsi tai apteekista. 
 jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Zeritiä 
 jos Sinulla on munuais- tai maksasairaus (esimerkiksi maksatulehdus eli hepatiitti) 
 jos Sinulla on ollut ääreishermoston sairaus (jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä 

ja/tai käsissä) 
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 jos Sinulla on ollut haimatulehdus. 

Zerit voi toisinaan aiheuttaa hengenvaarallisen tilan, josta käytetään nimeä maitohappoasidoosi ja 
johon liittyy maksan laajeneminen. Tämä tila ilmaantuu yleensä vasta muutaman kuukauden kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Tätä harvinaista mutta erittäin vakavaa haittavaikutusta tavataan useammin 
naisilla, erityisesti huomattavan ylipainoisilla naisilla. Maksan vajaatoimintaa/munuaisten 
vajaatoimintaa tai kuolemaan johtanutta maksatulehdusta on tavattu muutamissa harvinaisissa 
tapauksissa. 
Kroonista B- tai C-hepatiittia sairastavilla potilailla retroviruslääkkeiden käyttöön liittyy tavallista 
suurempi vaikeiden ja mahdollisesti hengenvaarallisten maksaan kohdistuvien haittavaikutusten vaara, 
joten maksan toimintaa saattaa olla tarpeen seurata verikokeiden avulla. 

Mikäli seuraavia oireita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin: 
 jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä ja/tai käsissä (tämä saattaa olla alkavan 

ääreishermostosairauden eli perifeerisen neuropatian oire), lihasheikkoutta 
 vatsakipua, pahoinvointia tai oksentelua 
 hengästyneisyyttä, uneliaisuutta (mikä saattaa viitata haimatulehdukseen tai maksasairauteen, 

kuten maksatulehdukseen, tai maitohappoasidoosiin). 

Joillakin potilailla, joilla on edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut 
opportunistinen infektio, voi ilmaantua aikaisempaan infektioon liittyviä löydöksiä ja oireita pian 
HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen 
paranemisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta 
oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset tulehdustyyppisiä oireita, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua 
myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön 
aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, 
vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa. 

Zerit-hoidon aikana tapahtuu usein asteittaista ihonalaisen rasvan vähenemistä, joka on näkyvintä 
kasvoissa, jaloissa ja käsivarsissa. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos havaitset tällaisia muutoksia. 

Luustoon liittyvät häiriöt
Joillekin Zerit-valmistetta saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus 
(luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle voi olla useita 
riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vakava immuunivasteen heikentyminen ja korkea painoindeksi. 
Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti lonkan, polven ja 
olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkun näistä oireista, ota yhteys lääkäriin. 

Muut lääkevalmisteet ja Zerit 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat 
käyttää muita lääkkeitä.  

Älä ota Zeritiä, jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkevalmisteista, koska nämä lääkkeet voivat 
aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia: 
 tsidovudiini, HIV-tartunnan hoitoon 
 doksorubisiini, syövän hoitoon 
 ribaviriini, C-hepatiitin hoitoon. 

Zerit ruuan ja juoman kanssa 
Parhaan tehon saavuttamiseksi Zerit pitäisi ottaa tyhjään mahaan ja mieluiten viimeistään tuntia ennen 
ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, kapselit voidaan ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
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Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Raskaus 
Keskustele lääkärisi kanssa antiretroviraalisen lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista, hyödyistä 
ja riskeistä lapselle ja itsellesi. Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet Zerit-valmistetta yhdessä 
muiden retroviruslääkkeiden kanssa, on todettu maitohappoasidoosia (joka on joskus aiheuttanut 
kuolemantapauksia). Jos olet käyttänyt Zeritiä raskauden aikana, saattaa lääkäri pyytää sinua 
säännöllisesti verikokeisiin ja muihin diagnostisiin tutkimuksiin seuratakseen lapsesi kehitystä. 
Lapsille, joiden äidit käyttivät NRTI-lääkkeitä raskauden aikana, HIV-suojan hyödyt olivat 
haittavaikutusten riskejä suuremmat. 

Imetys 
Kerro lääkärille, jos imetät. Naisten, joilla on HIV-infektio, ei pitäisi missään tapauksessa imettää, 
jotta vältettäisiin HIV-infektion tarttuminen lapseen. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Zerit saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja uneliaisuutta. 
Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos olet ottanut Zeritiä. 

Zerit sisältää laktoosia 
Kapselit sisältävät laktoosia. Älä käytä tätä lääkettä, jos sinulla on harvinainen perinnöllinen 
galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö. 

3. Miten Zerit otetaan 

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet 
epävarma. Lääkäri on määrännyt sopivan annoksen painosi ja yksilöllisten ominaisuuksiesi 
perusteella. Noudata tarkoin näitä suosituksia. Näin pystyt parhaiten hidastamaan viruksen 
vastustuskyvyn kehittymistä tätä lääkettä vastaan. Älä muuta annostusta neuvottelematta lääkärin 
kanssa. Jatka lääkkeen käyttöä kunnes lääkäri toisin määrää. Aikuisille, joiden paino on vähintään 
30 kg, normaali aloitusannostus on 30 tai 40 mg kahdesti vuorokaudessa (annosten välillä on oltava 
noin 12 tuntia). 
Jotta lääkeaine imeytyisi mahdollisimman hyvin, kapselit on nieltävä veden kera (lasillinen vettä) 
mieluiten tyhjään mahaan viimeistään tunti ennen ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, Zerit voidaan 
ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
Jos Sinun on vaikea niellä kapseleita, kysy lääkäriltä, voitaisiinko kapselit vaihtaa saman lääkkeen 
liuosmuotoon, tai voit varovasti avata kapselin ja sekoittaa sen sisällön pieneen määrään ruokaa. 

Käyttö lapsille 
Lasten, joiden paino on 30 kg tai sitä enemmän, tavallinen aloitusannos on 30 tai 40 mg kahdesti 
vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 
Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille, jotka painavat alle 30 kg, annetaan 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. 

Jos otat enemmän Zeritiä kuin Sinun pitäisi 
Jos olet ottanut liian monta kapselia tai jos joku nielee kapseleita vahingossa, tämä ei aiheuta välitöntä 
vaaraa. Kysy kuitenkin neuvoa lääkäriltäsi tai lähimmästä sairaalasta. 

Jos unohdat ottaa Zerit-annoksen 
Jos olet unohtanut ottaa lääkeannoksesi, ota seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista 
annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 
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Jos lopetat Zeritin käytön 
Jos harkitset Zerit:in käytön keskeyttämistä, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. 

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

HIV-infektion hoidossa ei Zerit-hoitoon liittyviä haittavaikutuksia aina voida erottaa samanaikaisesti 
käytettyjen muiden lääkkeiden haittavaikutuksista tai HIV-infektion mahdollisista oireista. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muutoksista terveydentilassasi. 

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen osalta joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 

Stavudiinihoito (Zerit) aiheuttaa usein rasvan vähenemistä jaloista, käsivarsista ja kasvoista 
(lipoatrofia). On osoittautunut, ettei menetetty kehon rasva täysin palaudu stavudiinihoidon päätyttyä. 
Lääkärin tulee seurata lipoatrofian merkkejä. Kerro lääkärille, jos huomaat rasvan vähenemistä 
jaloissasi, käsivarsissasi ja kasvoissasi. Näiden merkkien ilmaantuessa Zerit-hoito tulee lopettaa ja 
käytetty HIV-hoito vaihtaa. 

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Zeritiä käyttävillä potilailla: 

Yleinen (enintään 1 potilaalla kymmenestä) 
 oireeton hyperlaktatemia (hapon muodostuminen vereesi) 
 lipoatrofia 
 masennus 
 ääreisosien neurologiset oireet, myös perifeerinen neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; 

(tunnottomuus, heikkous, pistely tai kipu ylä- ja alaraajoissa) 
 heitehuimaus, epänormaalit unet, päänsärky 
 unettomuus (nukkumisvaikeudet), uneliaisuus, epänormaalit ajatukset 
 ripuli, vatsakipu 
 pahoinvointi, dyspepsia (ruoansulatushäiriö) 
 ihottuma, kutina 
 uupumus (äärimmäinen väsymys) 

Melko harvinainen (enintään 1 potilaalla sadasta) 
 maitohappoasidoosi (hapon muodostuminen veressäsi), johon liittyy joissakin tapauksissa 

motorista heikkoutta (ylä- tai alaraajoissasi tai käsissäsi). 
 gynekomastia (rintojen suureneminen miehillä) 
 anoreksia (ruokahaluttomuus), ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus 
 pankreatiitti (haimatulehdus), oksentelu 
 hepatiitti (maksatulehdus), keltaisuus (ihon tai silmien keltaisuus) 
 urtikaria eli nokkosrokko (kutiseva ihottuma), artralgia (nivelsärky) 
 myalgia (lihassärky), astenia (epätavallinen väsymys tai heikkous) 

Harvinainen (enintään 1 potilaalla tuhannesta) 
 anemia 
 hyperglykemia (korkea verensokeri) 
 maksan rasvoittuminen (rasvamaksa) 

Hyvin harvinainen (enintään 1 potilaalla 10 000:sta) 
 trombosytopenia, neutropenia (verisairauksia)  
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 diabetes mellitus 
 motorinen heikkous (raportoitu useimmiten oireisen hyperlaktatemian tai 

maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä) 
 maksan vajaatoiminta.  

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 

5. Zeritin säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun tai pullon etiketissä ja/tai läpipainopakkauksessa 
mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää. 

Säilytä alle 25°C (aclar/alumiini-läpipainopakkaukset). 
Säilytä alle 30°C (HDPE-purkit). 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

Mitä Zerit sisältää 
- Vaikuttava aine on stavudiini (30 mg). 
- Muut aineet ovat laktoosi (180 mg), magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa ja 

natriumtärkkelysglykolaatti. 
- Kapselin kuoren aineosat ovat gelatiini, rautaoksidiväriaine (E172), piidioksidi, 

natriumlauryylisulfaatti ja titaanidioksidiväriaine (E171).  
- Kovissa kapseleissa olevat merkinnät on tehty elintarvikeväriksi hyväksytyllä painovärillä. 

Painovärin aineosat ovat shellakka, propyleeniglykoli, puhdistettu vesi, kaliumhydroksidi ja 
rautaoksidi (E172). 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko 
Zerit 30 mg kovat kapselit ovat vaalean ja tumman oransseja ja niiden toisella puolella on merkintä 
”BMS 1966” ja toisella puolella ”30”. Zerit 30 mg kovat kapselit toimitetaan 56 kapselin 
läpipainopakkauksissa tai 60 kapselin lääkepurkeissa. Lääkepurkissa on kuivatusainesäiliö kapseleiden 
suojaamiseksi liialliselta kosteudelta. 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
Myyntiluvan haltija 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
Irlanti 
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Valmistaja 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia

Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Iso-Britannia 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
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Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 

Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}. 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 

Approved 1.0v

Lä
äk

ev
alm

ist
ee

lla
 ei

 ol
e e

nä
ä m

yy
nti

lup
aa



79

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

Zerit 40 mg kovat kapselit 
Stavudiini 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja.
 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
 Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkäri tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
 Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Zeritiä  
3. Miten Zerit otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Zeritin säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 

Zerit kuuluu erityiseen, myös retroviruslääkkeinä tunnettujen viruslääkkeiden ryhmään, ja se on 
nukleosidianalogityyppinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NRTI).  

Näitä lääkkeitä käytetään ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman infektion hoitoon. 

Muihin retroviruslääkkeisiin yhdistettynä tämä lääke vähentää HI-virusten määrää elimistössä ja pitää 
sen matalalla tasolla. Se myös lisää CD4-solujen määrää. CD4-soluilla on tärkeä tehtävä 
immuunijärjestelmän normaalin toiminnan säilyttämisessä ja elimistön taistelussa infektioita vastaan. 
Zerit-hoitovaste vaihtelee potilaiden välillä. Siksi lääkäri seuraa hoidon tehoa. 

Zerit saattaa lievittää oireitasi, mutta se ei paranna HIV-infektiota. Voit edelleen tartuttaa HIV:n 
muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan 
todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista 
varotoimenpiteistä. Immuunivasteen heikkenemisestä johtuvia muita infektioita (opportunistisia 
infektioita) saattaa esiintyä myös hoidon aikana. Ne vaativat erityishoitoa ja toisinaan myös 
ennaltaehkäisevää hoitoa. 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zeritiä 

Älä ota Zerit-valmistetta 
 jos olet allerginen stavudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). 

Kysy lisäohjeita lääkäriltäsi tai apteekista. 
 jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Zeritiä 
 jos Sinulla on munuais- tai maksasairaus (esimerkiksi maksatulehdus eli hepatiitti) 
 jos Sinulla on ollut ääreishermoston sairaus (jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä 

ja/tai käsissä) 
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 jos Sinulla on ollut haimatulehdus. 

Zerit voi toisinaan aiheuttaa hengenvaarallisen tilan, josta käytetään nimeä maitohappoasidoosi ja 
johon liittyy maksan laajeneminen. Tämä tila ilmaantuu yleensä vasta muutaman kuukauden kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Tätä harvinaista mutta erittäin vakavaa haittavaikutusta tavataan useammin 
naisilla, erityisesti huomattavan ylipainoisilla naisilla. Maksan vajaatoimintaa/munuaisten 
vajaatoimintaa tai kuolemaan johtanutta maksatulehdusta on tavattu muutamissa harvinaisissa 
tapauksissa. 
Kroonista B- tai C-hepatiittia sairastavilla potilailla retroviruslääkkeiden käyttöön liittyy tavallista 
suurempi vaikeiden ja mahdollisesti hengenvaarallisten maksaan kohdistuvien haittavaikutusten vaara, 
joten maksan toimintaa saattaa olla tarpeen seurata verikokeiden avulla. 

Mikäli seuraavia oireita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin: 
 jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä ja/tai käsissä (tämä saattaa olla alkavan 

ääreishermostosairauden eli perifeerisen neuropatian oire), lihasheikkoutta 
 vatsakipua, pahoinvointia tai oksentelua 
 hengästyneisyyttä, uneliaisuutta (mikä saattaa viitata haimatulehdukseen tai maksasairauteen, 

kuten maksatulehdukseen, tai maitohappoasidoosiin). 

Joillakin potilailla, joilla on edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut 
opportunistinen infektio, voi ilmaantua aikaisempaan infektioon liittyviä löydöksiä ja oireita pian 
HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen 
paranemisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta 
oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset tulehdustyyppisiä oireita, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua 
myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön 
aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, 
vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa. 

Zerit-hoidon aikana tapahtuu usein asteittaista ihonalaisen rasvan vähenemistä, joka on näkyvintä 
kasvoissa, jaloissa ja käsivarsissa. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos havaitset tällaisia muutoksia. 

Luustoon liittyvät häiriöt 
Joillekin Zerit-valmistetta saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus 
(luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle voi olla useita 
riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vakava immuunivasteen heikentyminen ja korkea painoindeksi. 
Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti lonkan, polven ja 
olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkun näistä oireista, ota yhteys lääkäriin. 

Muut lääkevalmisteet ja Zerit 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat 
käyttää muita lääkkeitä.  

Älä ota Zeritiä, jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkevalmisteista, koska nämä lääkkeet voivat 
aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia: 
 tsidovudiini, HIV-tartunnan hoitoon 
 doksorubisiini, syövän hoitoon 
 ribaviriini, C-hepatiitin hoitoon. 
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Zerit ruuan ja juoman kanssa 
Parhaan tehon saavuttamiseksi Zerit pitäisi ottaa tyhjään mahaan ja mieluiten viimeistään tuntia ennen 
ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, kapselit voidaan ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 

Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Raskaus 
Keskustele lääkärisi kanssa antiretroviraalisen lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista, hyödyistä 
ja riskeistä lapselle ja itsellesi. Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet Zerit-valmistetta yhdessä 
muiden retroviruslääkkeiden kanssa, on todettu maitohappoasidoosia (joka on joskus aiheuttanut 
kuolemantapauksia). Jos olet käyttänyt Zeritiä raskauden aikana, saattaa lääkäri pyytää sinua 
säännöllisesti verikokeisiin ja muihin diagnistosiin tutkimuksiin seuratakseen lapsesi kehitystä. 
Lapsille, joiden äidit käyttivät NRTI-lääkkeitä raskauden aikana, HIV-suojan hyödyt olivat 
haittavaikutusten riskejä suuremmat. 

Imetys 
Kerro lääkärille, jos imetät. Naisten, joilla on HIV-infektio, ei pitäisi missään tapauksessa imettää, 
jotta vältettäisiin HIV-infektion tarttuminen lapseen. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Zerit saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja uneliaisuutta. 
Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos olet ottanut Zeritiä. 

Zerit sisältää laktoosia 
Kapselit sisältävät laktoosia. Älä käytä tätä lääkettä, jos sinulla on harvinainen perinnöllinen 
galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-
imeytymishäiriö. 

3. Miten Zerit otetaan 

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet 
epävarma. Lääkäri on määrännyt sopivan annoksen painosi ja yksilöllisten ominaisuuksiesi 
perusteella. Noudata tarkoin näitä suosituksia. Näin pystyt parhaiten hidastamaan viruksen 
vastustuskyvyn kehittymistä tätä lääkettä vastaan. Älä muuta annostusta neuvottelematta lääkärin 
kanssa. Jatka lääkkeen käyttöä kunnes lääkäri toisin määrää. Aikuisille, joiden paino on vähintään 
30 kg, normaali aloitusannostus on 30 tai 40 mg kahdesti vuorokaudessa (annosten välillä on oltava 
noin 12 tuntia). 
Jotta lääkeaine imeytyisi mahdollisimman hyvin, kapselit on nieltävä veden kera (lasillinen vettä) 
mieluiten tyhjään mahaan viimeistään tunti ennen ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, Zerit voidaan 
ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
Jos Sinun on vaikea niellä kapseleita, kysy lääkäriltä, voitaisiinko kapselit vaihtaa saman lääkkeen 
liuosmuotoon, tai voit varovasti avata kapselin ja sekoittaa sen sisällön pieneen määrään ruokaa. 

Käyttö lapsille 
Lasten, joiden paino on 30 kg tai sitä enemmän, tavallinen aloitusannos on 30 tai 40 mg kahdesti 
vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 
Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille, jotka painavat alle 30 kg, annetaan 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. 

Jos otat enemmän Zeritiä kuin Sinun pitäisi 
Jos olet ottanut liian monta kapselia tai jos joku nielee kapseleita vahingossa, tämä ei aiheuta välitöntä 
vaaraa. Kysy kuitenkin neuvoa lääkäriltäsi tai lähimmästä sairaalasta. 
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Jos unohdat ottaa Zerit-annoksen 
Jos olet unohtanut ottaa lääkeannoksesi, ota seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista 
annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

Jos lopetat Zeritin käytön 
Jos harkitset Zerit:in käytön keskeyttämistä, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. 

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

HIV-infektion hoidossa ei Zerit-hoitoon liittyviä haittavaikutuksia aina voida erottaa samanaikaisesti 
käytettyjen muiden lääkkeiden haittavaikutuksista tai HIV-infektion mahdollisista oireista. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muutoksista terveydentilassasi. 

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen osalta joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 

Stavudiinihoito (Zerit) aiheuttaa usein rasvan vähenemistä jaloista, käsivarsista ja kasvoista 
(lipoatrofia). On osoittautunut, ettei menetetty kehon rasva täysin palaudu stavudiinihoidon päätyttyä. 
Lääkärin tulee seurata lipoatrofian merkkejä. Kerro lääkärille, jos huomaat rasvan vähenemistä 
jaloissasi, käsivarsissasi ja kasvoissasi. Näiden merkkien ilmaantuessa Zerit-hoito tulee lopettaa ja 
käytetty HIV-hoito vaihtaa. 

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Zeritiä käyttävillä potilailla: 
Yleinen (enintään 1 potilaalla kymmenestä) 
 oireeton hyperlaktatemia (hapon muodostuminen vereesi) 
 lipoatrofia 
 masennus 
 ääreisosien neurologiset oireet, myös perifeerinen neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; 

(tunnottomuus, heikkous, pistely tai kipu ylä- ja alaraajoissa) 
 heitehuimaus, epänormaalit unet, päänsärky 
 unettomuus (nukkumisvaikeudet), uneliaisuus, epänormaalit ajatukset 
 ripuli, vatsakipu 
 pahoinvointi, dyspepsia (ruoansulatushäiriö) 
 ihottuma, kutina 
 uupumus (äärimmäinen väsymys) 

Melko harvinainen (enintään 1 potilaalla sadasta) 
 maitohappoasidoosi (hapon muodostuminen veressäsi), johon liittyy joissakin tapauksissa 

motorista heikkoutta (ylä- tai alaraajoissasi tai käsissäsi). 
 gynekomastia (rintojen suureneminen miehillä) 
 anoreksia (ruokahaluttomuus), ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus 
 pankreatiitti (haimatulehdus), oksentelu 
 hepatiitti (maksatulehdus), keltaisuus (ihon tai silmien keltaisuus) 
 urtikaria eli nokkosrokko (kutiseva ihottuma), artralgia (nivelsärky) 
 myalgia (lihassärky), astenia (epätavallinen väsymys tai heikkous) 

Harvinainen (enintään 1 potilaalla tuhannesta) 
 anemia 
 hyperglykemia (korkea verensokeri) 
 maksan rasvoittuminen (rasvamaksa) 
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Hyvin harvinainen (enintään 1 potilaalla 10 000:sta) 
 trombosytopenia, neutropenia (verisairauksia)  
 diabetes mellitus 
 motorinen heikkous (raportoitu useimmiten oireisen hyperlaktatemian tai 

maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä) 
 maksan vajaatoiminta.  

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 

5. Zeritin säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun tai pullon etiketissä ja/tai läpipainopakkauksessa 
mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää. 

Säilytä alle 25°C (aclar/alumiini-läpipainopakkaukset). 
Säilytä alle 30°C (HDPE-purkit). 
Säilytä alkuperäispakkauksessa. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

Mitä Zerit sisältää 
- Vaikuttava aine on stavudiini (40 mg). 
- Muut aineet ovat laktoosi (240 mg), magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa ja 

natriumtärkkelysglykolaatti. 
- Kapselin kuoren aineosat ovat gelatiini, rautaoksidiväriaine (E172), piidioksidi, 

natriumlauryylisulfaatti ja titaanidioksidiväriaine (E171).  
- Kovissa kapseleissa olevat merkinnät on tehty elintarvikeväriksi hyväksytyllä painovärillä. 

Painovärin aineosat ovat shellakka, propyleeniglykoli, puhdistettu vesi, kaliumhydroksidi ja 
rautaoksidi (E172). 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko 
Zerit 40 mg kovat kapselit ovat tumman oransseja ja niiden toisella puolella on merkintä ”BMS 1967” 
ja toisella puolella ”40”. Zerit 40 mg kovat kapselit toimitetaan 56 kapselin läpipainopakkauksissa tai 
60 kapselin lääkepurkeissa. Lääkepurkissa on kuivatusainesäiliö kapseleiden suojaamiseksi liialliselta 
kosteudelta. 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
Myyntiluvan haltija 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
D15 T867 
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Irlanti 

Valmistaja 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso  
03012 Anagni (FR) 
Italia

Aesica Queenborough Limited 
North Road, Queenborough 
Kent, ME11 5EL 
Iso-Britannia 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
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Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 

Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}. 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu//, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 
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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

Zerit 200 mg jauhe oraaliliuosta varten 
Stavudiini 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja. 
 Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
 Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
 Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
 Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä 

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 

1. Mitä Zerit  on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Zeritiä 
3. Miten Zeritiä käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Zeritin säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

1. Mitä Zerit on ja mihin sitä käytetään 

Zerit kuuluu myös erityiseen retroviruslääkkeinä tunnettujen viruslääkkeiden ryhmään, ja se on 
nukleosidianalogityyppinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NRTI).  

Näitä lääkkeitä käytetään ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman infektion hoitoon. 

Muihin retroviruslääkkeisiin yhdistettynä tämä lääke vähentää HI-virusten määrää elimistössä ja pitää 
sen matalalla tasolla. Se myös lisää CD4-solujen määrää. CD4-soluilla on tärkeä tehtävä 
immuunijärjestelmän normaalin toiminnan säilyttämisessä ja elimistön taistelussa infektioita vastaan. 
Zerit-hoitovaste vaihtelee potilaiden välillä. Siksi lääkäri seuraa hoidon tehoa. 

Zerit saattaa lievittää oireitasi, mutta se ei paranna HIV-infektiota. Voit edelleen tartuttaa HIV:n 
muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan 
todennäköisyyttä.  
Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä. 
Immuunivasteen heikkenemisestä johtuvia muita infektioita (opportunistisia infektioita) saattaa 
esiintyä myös hoidon aikana. Ne vaativat erityishoitoa ja toisinaan myös ennaltaehkäisevää hoitoa. 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zeritiä 

Älä ota Zerit-valmistetta 
 jos olet allerginen stavudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). 

Kysy lisäohjeita lääkäriltäsi tai apteekista. 
 jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Zeritiä 
 jos sinulla on munuais- tai maksasairaus (esimerkiksi maksatulehdus eli hepatiitti) 
 jos sinulla on ollut ääreishermoston sairaus (jatkuvaa puutumista, pistelyä, tai kipua jalkaterissä 

ja/tai käsissä) 
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 jos sinulla on ollut haimatulehdus. 

Zerit voi toisinaan aiheuttaa hengenvaarallisen tilan, josta käytetään nimeä maitohappoasidoosi ja 
johon liittyy maksan laajeneminen. Tämä tila ilmaantuu yleensä vasta muutaman kuukauden kuluttua 
hoidon aloittamisesta. Tätä harvinaista mutta erittäin vakavaa haittavaikutusta tavataan useammin 
naisilla, erityisesti huomattavan ylipainoisilla naisilla. Maksan vajaatoimintaa/munuaisten 
vajaatoimintaa tai kuolemaan johtanutta maksatulehdusta on tavattu muutamissa harvinaisissa 
tapauksissa. 
Kroonista B- tai C-hepatiittia sairastavilla potilailla retroviruslääkkeiden käyttöön liittyy tavallista 
suurempi vaikeiden ja mahdollisesti hengenvaarallisten maksaan kohdistuvien haittavaikutusten vaara, 
joten maksan toimintaa saattaa olla tarpeen seurata verikokeiden avulla. 

Mikäli seuraavia oireita ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin: 
 jatkuvaa puutumista, pistelyä tai kipua jalkaterissä ja/tai käsissä (tämä saattaa olla alkavan 

ääreishermostosairauden eli perifeerisen neuropatian oire), lihasheikkoutta 
 vatsakipua, pahoinvointia tai oksentelua 
 hengästyneisyyttä, uneliaisuutta (mikä saattaa viitata haimatulehdukseen tai maksasairauteen, 

kuten maksatulehdukseen, tai maitohappoasidoosiin). 

Joillakin potilailla, joilla on edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut 
opportunistinen infektio, voi ilmaantua aikaisempaan infektioon liittyviä löydöksiä ja oireita pian 
HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen 
paranemisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta 
oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset tulehdustyyppisiä oireita, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua 
myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä 
kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön 
aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten 
lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, 
vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa. 

Zerit-hoidon aikana tapahtuu usein asteittaista ihonalaisen rasvan vähenemistä, joka on näkyvintä 
kasvoissa, jaloissa ja käsivarsissa. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos havaitset tällaisia muutoksia. 

Luustoon liittyvät häiriöt
Joillekin Zerit-valmistetta saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus 
(luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle voi olla useita 
riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviraalisen yhdistelmähoidon kesto, 
kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vakava immuunivasteen heikentyminen ja korkea painoindeksi. 
Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti lonkan, polven ja 
olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkun näistä oireista, ota yhteys lääkäriin. 

Muut lääkevalmisteet ja Zerit 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat 
käyttää muita lääkkeitä. 

Älä ota Zeritiä, jos käytät didanosiinia HIV-tartunnan hoitoon. 

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkevalmisteista, koska nämä lääkkeet voivat 
aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia: 
 tsidovudiini, HIV-tartunnan hoitoon 
 doksorubisiini, syövän hoitoon 
 ribaviriini, C-hepatiitin hoitoon. 

Zerit ruuan ja juoman kanssa 
Parhaan tehon saavuttamiseksi Zerit pitäisi ottaa tyhjään mahaan ja mieluiten viimeistään tuntia ennen 
ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, Zerit voidaan ottaa myös kevyen aterian yhteydessä. 
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Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Raskaus 
Keskustele lääkärisi kanssa antiretroviraalisen lääkityksen mahdollisista haittavaikutuksista, hyödyistä 
ja riskeistä lapselle ja itsellesi. Raskaana olevilla naisilla, jotka ovat saaneet Zerit-valmistetta yhdessä 
muiden retroviruslääkkeiden kanssa, on todettu maitohappoasidoosia (joka on joskus aiheuttanut 
kuolemantapauksia). Jos olet käyttänyt Zeritiä raskauden aikana, saattaa lääkäri pyytää sinua 
säännöllisesti verikokeisiin ja muihin diagnostisiin tutkimuksiin seuratakseen lapsesi kehitystä. 
Lapsille, joiden äidit käyttivät NRTI-lääkkeitä raskauden aikana, HIV-suojan hyödyt olivat 
haittavaikutusten riskejä suuremmat. 

Imetys 
Kerro lääkärille, jos imetät. Naisten, joilla on HIV-infektio, ei pitäisi missään tapauksessa imettää, 
jotta vältettäisiin HIV-infektion tarttuminen lapseen. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Zerit saattaa aiheuttaa heitehuimausta ja uneliaisuutta. 
Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos olet ottanut Zeritiä. 

Zerit sisältää sakkaroosia ja säilöntäaineita 
Käyttövalmis liuos sisältää 50 mg/ml sakkaroosia (tavallista sokeria). Tämä tulee huomioida 
diabetespotilaiden hoidossa. Jos et siedä joitakin sokereita, kerro tästä lääkärille ennen kuin aloitat 
lääkkeen käytön. Valmiste voi olla vahingollinen hampaille. 
Valmiste sisältää metyylihydroksibentsoaattia (E218) ja propyylihydroksibentsoaattia (E216), jotka 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneesti). 

3. Miten Zerit otetaan 

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet 
epävarma. Lääkäri on määrännyt sopivan annoksen painosi ja yksilöllisten ominaisuuksiesi 
perusteella. Noudata tarkoin näitä suosituksia. Näin pystyt parhaiten hidastamaan viruksen 
vastustuskyvyn kehittymistä tätä lääkettä vastaan. Älä muuta annostusta neuvottelematta lääkärin 
kanssa. Jatka lääkkeen käyttöä kunnes lääkäri toisin määrää. 
Aikuisten, joiden paino on 30 kg tai sitä enemmän normaali aloitusannostus on 30 tai 40 mg kahdesti 
vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 

Jotta lääkeaine imeytyisi mahdollisimman hyvin, Zerit tulee ottaa mieluiten tyhjään mahaan 
viimeistään tunti ennen ateriaa. Ellei tämä ole mahdollista, Zerit voidaan ottaa myös kevyen aterian 
yhteydessä. 
Oraaliliuos valmistetaan sekoittamalla jauheeseen 202 ml vettä tai lisäämällä vettä hitaasti pullon 
etiketin yläosassa olevaan nuolimerkkiin asti. Sulje korkki tiukasti ja ravista pulloa hyvin kunnes jauhe 
on täysin liuennut. Ota tai mittaa annos pakkauksessa olevalla annosmitalla. Jos lapselle määrätty 
annos on pienempi kuin 10 ml, pyydä apteekista injektioruisku, jolla voit mitata tarkasti suun kautta 
annettavan annoksen. Älä huolestu, jos liuos on hiukan samea sekoittamisen jälkeen, se on normaalia. 
Tarvittaessa voit pyytää apteekista apua liuoksen käyttövalmiiksi saattamisessa. 

Käyttö lapsille 
Lasten, joiden paino on 30 kg tai sitä enemmän, tavallinen aloitusannos on 30 tai 40 mg kahdesti 
vuorokaudessa (annosten välillä on oltava noin 12 tuntia). 
Lapsille syntymästä 13 vuorokauden ikään annetaan 0,5 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. Vähintään 
14 vuorokauden ikäisille lapsille, jotka painavat alle 30 kg, annetaan 1 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. 
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Jos otat enemmän Zeritiä kuin Sinun pitäisi 
Jos olet ottanut liian paljon oraaliliuosta tai jos joku nielee liuosta vahingossa, tämä ei aiheuta 
välitöntä vaaraa. Kysy kuitenkin neuvoa lääkäriltäsi tai lähimmästä sairaalasta. 

Jos unohdat ottaa Zerit-annoksen 
Jos olet unohtanut ottaa lääkeannoksesi, ota seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista 
annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

Jos lopetat Zeritin käytön  
Jos harkitset Zerit:in käytön keskeyttämistä, keskustele asiasta lääkärisi kanssa. 

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.  

HIV-infektion hoidossa ei Zerit-hoitoon liittyviä haittavaikutuksia aina voida erottaa samanaikaisesti 
käytettyjen muiden lääkkeiden haittavaikutuksista tai HIV-infektion mahdollisista oireista. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärillesi kaikista muutoksista terveydentilassasi. 

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain 
terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen osalta joskus myös itse HIV-
lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi. 

Stavudiinihoito (Zerit) aiheuttaa usein rasvan vähenemistä jaloista, käsivarsista ja kasvoista 
(lipoatrofia). On osoittautunut, ettei menetetty kehon rasva täysin palaudu stavudiinihoidon päätyttyä. 
Lääkärin tulee seurata lipoatrofian merkkejä. Kerro lääkärille, jos huomaat rasvan vähenemistä 
jaloissasi, käsivarsissasi ja kasvoissasi. Näiden merkkien ilmaantuessa Zerit-hoito tulee lopettaa ja 
käytetty HIV-hoito vaihtaa. 

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Zeritiä käyttävillä potilailla: 

Yleinen (enintään 1 potilaalla kymmenestä) 
 oireeton hyperlaktatemia (hapon muodostuminen vereesi) 
 lipoatrofia 
 masennus 
 ääreisosien neurologiset oireet, myös perifeerinen neuropatia, parestesia ja perifeerinen neuriitti; 

(tunnottomuus, heikkous, pistely tai kipu ylä- ja alaraajoissa) 
 heitehuimaus, epänormaalit unet, päänsärky 
 unettomuus (nukkumisvaikeudet), uneliaisuus, epänormaalit ajatukset 
 ripuli, vatsakipu 
 pahoinvointi, dyspepsia (ruoansulatushäiriö) 
 ihottuma, kutina 
 uupumus (äärimmäinen väsymys) 

Melko harvinainen (enintään 1 potilaalla sadasta) 
 maitohappoasidoosi (hapon muodostuminen veressäsi), johon liittyy joissakin tapauksissa 

motorista heikkoutta (ylä- tai alaraajoissasi  tai käsissäsi). 
 gynekomastia (rintojen suureneminen miehillä) 
 anoreksia (ruokahaluttomuus), ahdistuneisuus, tunne-elämän epävakaisuus 
 pankreatiitti (haimatulehdus), oksentelu 
 hepatiitti (maksatulehdus), keltaisuus (ihon tai silmien keltaisuus) 
 urtikaria eli nokkosrokko (kutiseva ihottuma), artralgia (nivelsärky) 
 myalgia (lihassärky), astenia (epätavallinen väsymys tai heikkous) 
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Harvinainen (enintään 1 potilaalla tuhannesta) 
 anemia 
 hyperglykemia (korkea verensokeri) 
 maksan rasvoittuminen (rasvamaksa) 

Hyvin harvinainen (enintään 1 potilaalla 10 000:sta) 
 trombosytopenia, neutropenia (verisairauksia) 
 diabetes mellitus 
 motorinen heikkous (raportoitu useimmiten oireisen hyperlaktatemian tai 

maitohappoasidoosioireyhtymän yhteydessä) 
 maksan vajaatoiminta. 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 

5. Zeritin säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 

Säilytä jauhe alle 30°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. 
Valmis oraaliliuos säilyy stabiilina jääkaapissa ( 2°C-8°C) 30 vuorokautta. 
Pidä pullo tiiviisti suljettuna. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 

Mitä Zerit sisältää 
- Vaikuttava aine on stavudiini 200 mg. 
- Muut aineet ovat kirsikkamakuaine, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), 

propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), piidioksidi, simetikoni, karmelloosinatrium, 
sorbiinihappo, stearaattiemulgaattorit ja sakkaroosi. 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko  
Jauhe sisältää 200 mg stavudiinia. Käyttövalmis liuos sisältää 1 mg stavudiinia millilitraa kohden. 
Zerit on ennen liuottamista karkeahkoa jauhetta ja vaihtelee väriltään valkeahkosta 
vaaleanpunertavaan. Kun jauhe liuotetaan 202 ml:aan vettä, saadaan 210 ml hieman sameaa liuosta, 
joka vaihtelee väriltään värittömästä vaaleanpunertavaan. 
Zerit 200 mg jauhe oraaliliuosta varten toimitetaan 200 ml:n pullossa. 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
Myyntiluvan haltija 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Plaza 254 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Dublin 15 
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D15 T867 
Irlanti 

Valmistaja 
Bristol-Myers Squibb S.r.l. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Lietuva
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +370 52 369140 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

Luxembourg/Luxemburg
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 

Malta 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Deutschland
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 

Nederland
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

Eesti
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +372 640 1030

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 

Ελλάδα
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 30 210 6074300 

Österreich
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 

España
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
Tel: + 34 91 456 53 00 

Polska
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O. 
Tel.: + 48 22 5796666 

France
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

Portugal
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 

Hrvatska
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
TEL: +385 1 2078 508 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

Ireland
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 

Slovenija
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: +386 1 2355 100 
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Ísland
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 

Italia
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Tel: + 39 06 50 39 61 

Suomi/Finland
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

Κύπρος
BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E. 
Τηλ: + 357 800 92666 

Sverige
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 

Latvija
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: +371 67708347 

United Kingdom
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}. 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla 
http://www.ema.europa.eu//, ja Fimean (http://www.fimea.fi/) verkkosivulla. 
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