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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Lopinavir/Ritonavir Mylan 
lopinavir/ritonavir 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Lopinavir/Ritonavir 
Mylan. Vysvetľuje, akým spôsobom agentúra vyhodnotila liek s cieľom odporučiť jeho povolenie na 
uvedenie na trh v EÚ a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť 
praktické rady o tom, ako používať liek Lopinavir/Ritonavir Mylan. 

Ak pacienti potrebujú praktické informácie o používaní lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan, nájdu ich 
v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára, resp. 
lekárnika. 

 

Čo je liek Lopinavir/Ritonavir Mylan a na čo sa používa? 

Liek Lopinavir/Ritonavir Mylan sa používa v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu pacientov starších ako 
dva roky, ktorí sú infikovaní vírusom ľudskej imunodeficiencie typu 1 (HIV-1), vírusom, ktorý 
spôsobuje syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). Liek Lopinavir/Ritonavir Mylan obsahuje 
účinné látky lopinavir a ritonavir. 

Liek Lopinavir/Ritonavir Mylan je tzv. generický liek. To znamená, že je podobný referenčnému lieku, 
ktorý je už v Európskej únii (EÚ) povolený pod názvom Kaletra. Viac informácií o generických liekoch 
sa nachádza v dokumente s otázkami a odpoveďami tu. 

Ako sa liek Lopinavir/Ritonavir Mylan užíva? 

Výdaj lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan je viazaný na lekársky predpis a liečbu má začať lekár, ktorý má 
skúsenosti s liečbou infekcie vírusom HIV. Liek je k dispozícii vo forme tabliet (100 mg lopinaviru 
a 25 mg ritonaviru; 200 mg lopinaviru a 50 mg ritonaviru). 

U dospelých a dospievajúcich pacientov (vo veku 12 rokov a starších) je odporúčaná dávka lieku 
Lopinavir/Ritonavir Mylan dve 200/50 mg tablety dvakrát denne. Táto dávka je vhodná aj pre deti (vo 
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veku od dvoch do 12 rokov) za predpokladu, že vážia viac ako 40 kg alebo ich povrch tela (vypočítaný 
na základe výšky a hmotnosti dieťaťa) presahuje 1,4 m2. Dávka pre menšie deti závisí od veľkosti 
povrchu tela dieťaťa a od iných liekov, ktoré dieťa užíva. 

U dospelých (vo veku 18 rokov alebo starších) infikovaných vírusom HIV, ktorý pravdepodobne bude 
reagovať na lieky z rovnakej triedy ako je liek Lopinavir/Ritonavir Mylan (inhibítory proteázy), lekár 
môže predpísať úplnú dennú dávku štyri 200/50 mg tablety v jednej dávke. V prípade predpísania 
dávky užívanej jedenkrát denne by mal lekár zvážiť skutočnosť, že táto dávka nemusí byť pri 
dlhodobom užívaní taká účinná pri udržiavaní nízkych hladín vírusu HIV ako dávka užívaná dvakrát 
denne a môže zvýšiť riziko hnačky. Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Akým spôsobom liek Lopinavir/Ritonavir Mylan účinkuje? 

Účinné látky v tomto lieku, lopinavir a ritonavir, sú inhibítory proteázy: blokujú enzým nazývaný 
proteáza, ktorý sa podieľa na replikácii vírusu HIV. Po zablokovaní enzýmu sa vírus nerozmnožuje 
normálne, čím sa šírenie infekcie spomaľuje. Lopinavir v lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan zabezpečuje 
aktivitu a ritonavir má podporný účinok na zníženie rýchlosti, ktorou pečeň štiepi lopinavir. To zvyšuje 
hladinu lopinaviru v krvi, čo umožňuje podávať nižšiu dávku lopinaviru na dosiahnutie rovnakého 
protivírusového účinku. 

Liek Lopinavir/Ritonavir Mylan užívaný s inými liekmi proti vírusu HIV znižuje množstvo vírusu HIV 
v krvi a udržiava vírus na nízkej úrovni. Liek nelieči infekciu zapríčinenú vírusom HIV, ale môže oddialiť 
poškodenie imunitného systému a zabrániť vzniku infekcií a ochorení spojených s AIDS. 

Ako bol liek Lopinavir/Ritonavir Mylan skúmaný? 

Keďže liek Lopinavir/Ritonavir Mylan je generický liek, štúdie u pacientov sa obmedzili na testy na 
preukázanie jeho biologickej rovnocennosti s referenčným liekom Kaletra. Dva lieky sú biologicky 
rovnocenné, keď v tele produkujú rovnaké hladiny účinnej látky. 

Aké sú prínosy a riziká spájané s liekom Lopinavir/Ritonavir Mylan? 

Keďže liek Lopinavir/Ritonavir Mylan je generický liek a je biologicky rovnocenný s referenčným liekom, 
jeho prínosy a riziká sa považujú za rovnaké ako v prípade referenčného lieku. 

Prečo bol liek Lopinavir/Ritonavir Mylan povolený? 

Výbor agentúry pre lieky na humánne použitie (CHMP) dospel k záveru, že v súlade s požiadavkami EÚ 
bola preukázaná porovnateľná kvalita a biologická rovnocennosť lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan 
s liekom Kaletra. Výbor CHMP preto usúdil, že tak, ako v prípade lieku Kaletra, jeho prínos je väčší než 
identifikované riziká. Výbor odporučil povolenie lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan na používanie v EÚ. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku 
Lopinavir/Ritonavir Mylan? 

Na zaistenie čo najbezpečnejšieho používania lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan bol vypracovaný plán 
riadenia rizík. Na základe tohto plánu boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej 
informácie pre používateľa zahrnuté informácie o bezpečnosti lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan vrátane 
príslušných opatrení, ktoré majú zdravotnícki pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Viac informácií sa nachádza v súhrne plánu riadenia rizík. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/004025/WC500196683.pdf
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Ďalšie informácie o lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Lopinavir/Ritonavir Mylan a súhrn plánu riadenia rizík sa nachádzajú 
na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public 
assessment reports. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Lopinavir/Ritonavir Mylan, 
prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho 
ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. 

Úplné znenie správy EPAR o referenčnom lieku sa takisto nachádza na webovej stránke agentúry. 

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