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Rezumat EPAR destinat publicului 

Zonisamidă Mylan 
zonisamidă 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru 
Zonisamidă Mylan. Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul, pentru a 
recomanda autorizarea sa în Uniunea Europeană (UE) și condițiile sale de utilizare. Scopul 
documentului nu este să ofere recomandări practice referitoare la utilizarea Zonisamidă Mylan. 

Pentru informații practice privind utilizarea Zonisamidă Mylan, pacienții trebuie să citească prospectul 
sau să se adreseze medicului sau farmacistului. 

Ce este Zonisamidă Mylan și pentru ce se utilizează? 

Zonisamidă Mylan este un medicament utilizat în tratamentul pacienților cu crize epileptice parțiale 
(crize epileptice care încep într-o parte a creierului), inclusiv la cei care prezintă generalizare 
secundară (la care ulterior criza se extinde la întregul creier). Medicamentul se utilizează în 
monoterapie la adulți recent diagnosticați și ca terapie adjuvantă la adulți, adolescenți și copii începând 
cu vârsta de șase ani care urmează deja un tratament cu alte medicamente antiepileptice. 

Zonisamidă Mylan este un „medicament generic”. Aceasta înseamnă că Zonisamidă Mylan este similar 
cu „medicamentul de referință” deja autorizat în Uniunea Europeană (UE), denumit Zonegran. 

Zonisamidă Mylan conține substanța activă zonisamidă. 

Cum se utilizează Zonisamidă Mylan? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de rețetă și este disponibil sub formă de capsule (25, 50 
și 100 mg). 

Când Zonisamidă Mylan se utilizează în monoterapie la adulți recent diagnosticați, doza inițială 
recomandată este de 100 mg o dată pe zi, timp de două săptămâni, putând fi mărită cu câte 100 mg la 
intervale de două săptămâni. Doza obișnuită de întreținere este de 300 mg pe zi. 
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Când Zonisamidă Mylan se utilizează la adulți ca terapie adjuvantă la tratamentul existent, doza inițială 
recomandată este de 25 mg de două ori pe zi. După o săptămână sau două, doza poate fi mărită la 
50 mg de două ori pe zi și apoi, în funcție de răspunsul pacientului, poate fi mărită cu încă 100 mg în 
fiecare săptămână sau o dată la două săptămâni. După ce s-a ajuns la o doză adecvată, Zonisamidă 
Mylan poate fi administrat o dată sau de două ori pe zi. Doza de întreținere obișnuită este între 300 și 
500 mg pe zi. 

Când Zonisamidă Mylan se utilizează ca terapie adjuvantă la tratamentul existent la adolescenți și copii 
începând cu vârsta de șase ani, doza depinde de greutatea corporală; doza inițială recomandată este 
de 1 mg pe kg de greutate corporală pe zi. După o săptămână sau două, doza zilnică poate fi mărită cu 
câte 1 mg pe kg o dată pe săptămână sau la două săptămâni, până când se ajunge la o doză adecvată. 
Doza de întreținere obișnuită este între 300 și 500 mg pe zi pentru copiii și adolescenții care cântăresc 
mai mult de 55 kg și de 6-8 mg pe kg de greutate corporală la copiii și adolescenții care cântăresc mai 
puțin de 55 kg. 

La pacienții cu afecțiuni hepatice sau renale sau la cei care iau anumite alte medicamente, poate fi 
necesar ca doza să fie mărită la intervale mai mari. Înaintea opririi tratamentului cu Zonisamidă Mylan, 
doza trebuie scăzută treptat. Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 

Cum acționează Zonisamidă Mylan? 

Substanța activă din Zonisamidă Mylan, zonisamida, este un medicament antiepileptic. Crizele 
epileptice sunt provocate de o activitate electrică anormală a creierului.  

Se presupune că zonisamida acționează prin blocarea unor pori specifici de pe suprafața celulelor 
nervoase, denumiți canale de sodiu și canale de calciu, prin care sodiul și, respectiv, calciul pătrund în 
mod normal în interiorul celulelor nervoase. Când calciul și sodiul pătrund în celulele nervoase, între 
acestea se pot transmite impulsuri electrice. Prin blocarea acestor canale, se preconizează că 
zonisamida previne extinderea activității electrice anormale la nivelul întregului creier, reducând astfel 
șansele de apariție a unei crize epileptice.  

Zonisamidă Mylan acționează, de asemenea, asupra neurotransmițătorului numit acid gama-
aminobutiric (GABA, o substanță chimică ce permite comunicarea între celulele nervoase). Acest lucru 
poate ajuta la stabilizarea activității electrice cerebrale. 

Cum a fost studiat Zonisamidă Mylan? 

Având în vedere că Zonisamidă Mylan este un medicament generic, studiile pe pacienți s-au limitat la 
teste care să demonstreze că este bioechivalent cu medicamentul de referință, Zonegran. Două 
medicamente sunt considerate bioechivalente dacă produc în organism aceleași niveluri de substanță 
activă. 

Care sunt beneficiile și riscurile asociate cu Zonisamidă Mylan? 

Având în vedere că Zonisamidă Mylan este un medicament generic și că este bioechivalent cu 
medicamentul de referință, beneficiile și riscurile asociate sunt considerate identice cu cele ale 
medicamentului de referință. 

De ce a fost aprobat Zonisamidă Mylan? 

Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al agenției a concluzionat că, în conformitate cu 
cerințele UE, s-a demonstrat că Zonisamidă Mylan are o calitate comparabilă și este bioechivalent cu 
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Zonegran. Prin urmare, CHMP a considerat că, la fel ca în cazul Zonegran, beneficiile sunt mai mari 
decât riscurile identificate. Comitetul a recomandat aprobarea utilizării Zonisamidă Mylan în UE. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Zonisamidă Mylan? 

A fost elaborat un plan de management al riscurilor pentru ca Zonisamidă Mylan să fie utilizat în cel 
mai sigur mod posibil. Pe baza acestui plan, în Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul 
pentru Zonisamidă Mylan au fost incluse informații referitoare la siguranță, printre care și măsurile 
corespunzătoare de precauție care trebuie respectate de personalul medical și de pacienți. 

Informații suplimentare sunt disponibile în rezumatul planului de management al riscurilor. 

Alte informații despre Zonisamidă Mylan 

EPAR-ul complet pentru Zonisamidă Mylan este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
referitoare la tratamentul cu Zonisamidă Mylan, citiți prospectul (care face parte, de asemenea, din 
EPAR) sau adresați-vă medicului sau farmacistului. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004127/human_med_001971.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004127/human_med_001971.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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