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Povzetek EPAR za javnost 

NexoBrid 
koncentrat proteolitičnih encimov, obogatenih z bromelainom 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo NexoBrid. Pojasnjuje, 

kako je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) ocenil zdravilo NexoBrid, na podlagi 

česar je oblikoval mnenje za odobritev dovoljenja za promet z njim in priporočila glede pogojev 

njegove uporabe. 

 

Kaj je zdravilo NexoBrid? 

NexoBrid je zdravilo, ki vsebuje zdravilno učinkovino „koncentrat proteolitičnih encimov, obogatenih z 

bromelainom“. Na voljo je kot prašek in gel, ki se ju zmeša, da nastane gel (2 g/22 g ali 5 g/55 g). 

Za kaj se zdravilo NexoBrid uporablja? 

Zdravilo NexoBrid se uporablja za odstranitev eshar (posušenega, debelega, usnju podobnega črnega 

mrtvega tkiva) pri odraslih z globokimi dermalnimi in subdermalnimi opeklinami zaradi vročine ali 

ognja. Globoke dermalne opekline (imenovane tudi opekline druge stopnje) se raztezajo v globoki 

predel notranje plasti kože, imenovan dermis, subdermalne opekline (imenovane tudi opekline tretje 

stopnje), pa segajo še globlje skozi celoten dermis.  

Ker je bolnikov z globokimi dermalnimi in subdermalnimi termičnimi opeklinskimi ranami malo, velja ta 

bolezen za redko, zato je bilo zdravilo NexoBrid 30. julija 2002 določeno kot „zdravilo sirota“ (zdravilo 

za zdravljenje redkih bolezni). 

Izdaja zdravila je le na recept. 

Kako se zdravilo NexoBrid uporablja? 

Po ustrezni pripravi predela opeklinske rane se nanjo nanese zdravilo NexoBrid. Uporablja se samo v 

specializiranem centru za opekline, nanese pa se lahko na največ 15 % celotne površine telesa bolnika. 
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Za predel opeklinske rane površine 100 cm2 se uporabi zdravilo NexoBrid 2 g/20 g gel, za predel 

opeklinske rane površine 250 cm2 pa zdravilo NexoBrid 5 g/50 g gel. Zdravilo NexoBrid je treba 

uporabiti v 15 minutah po mešanju in ga v stiku s kožo pustiti štiri ure. Drugi nanos se ne priporoča. 

Kako zdravilo NexoBrid deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu NexoBrid je mešanica encimov iz stebla rastline ananasa. Mešanica 

encimov deluje kot čistilna snov, ki se uporablja za odstranitev mrtvega tkiva s predelov kože, kot so 

opeklinske rane, ker raztopi eshare z opeklinske rane. Odstranitev eshar pripomore k zdravljenju in 

celjenju živega tkiva.  

Kako je bilo zdravilo NexoBrid raziskano? 

Učinki zdravila NexoBrid so bili najprej preskušeni na poskusnih modelih, nato pa so jih raziskali pri 

ljudeh. 

Zdravilo NexoBrid so proučevali v eni glavni študiji, v katero je bilo vključenih 156 bolnikov, ki so bili 

hospitalizirani zaradi globokih dermalnih in subdermalnih opeklinskih ran. Bolniki so pred nadaljnjim 

zdravljenjem (če je bilo potrebno), na primer kirurškim posegom ali presaditvijo kože, prejemali 

zdravilo NexoBrid ali standardno čiščenje (kirurško ali nekirurško odstranjevanje eshar). Glavno merilo 

učinkovitosti je bil odstotek globokih dermalnih ran, pri katerih je bilo treba s kirurškim posegom 

odstraniti dodatno kožno tkivo ali izvesti presaditev kože z drugega predela bolnikovega telesa. 

Rezultate so prav tako upoštevali za opeklinske rane vseh globin, tudi za subdermalne rane.  

Kakšne koristi je zdravilo NexoBrid izkazalo med študijami? 

Študija je pokazala, da je bilo zdravilo NexoBrid učinkovitejše od standardnega zdravljenja (kirurškega 

in nekirurškega) pri zmanjšanju deleža globokih dermalnih opeklinskih ran, pri katerih je bilo treba s 

kirurškim posegom odstraniti kožno tkivo ali izvesti presaditev kože. Pri bolnikih, ki so prejemali 

zdravilo NexoBrid, je bilo treba pri približno 15 % (16 od 106) ran eshare odstraniti s kirurškim 

posegom in pri približno 18 % (19 od 106) ran izvesti presaditev kože v primerjavi s približno 63 % 

(55 od 88) in 34 % (30 od 88) ran pri bolnikih, pri katerih so rane oskrbeli s standardnim čiščenjem. 

Zdravilo NexoBrid se je pokazalo tudi kot učinkovito za čiščenje opeklinskih ran vseh globin, tudi 

dermalnih ran. Ugotovili so tudi, da je zdravilo NexoBrid eshare z ran odstranilo hitreje kot standardna 

zdravljenja.  

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom NexoBrid? 

Najpogosteje opisana neželena učinka zdravila NexoBrid sta bila lokalna bolečina in povišana telesna 

temperatura (pireksija) ali hipertermija (visoka telesna temperatura). Za celoten seznam neželenih 

učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila NexoBrid, glejte navodilo za uporabo. 

Zdravila NexoBrid ne smejo uporabljati osebe, ki so preobčutljive za (alergične na) zdravilno 

učinkovino, ananas, papain (encim v papaji) ali katero koli drugo sestavino zdravila. 

Zakaj je bilo zdravilo NexoBrid odobreno? 

CHMP je zaključil, da zdravilo NexoBrid iz globokih dermalnih in subdermalnih ran učinkovito odstrani 

eshare ter zmanjša potrebo po nadaljnji kirurški odstranitvi kožnega tkiva globokih dermalnih ran. 

Odbor je ugotovil, da se je zdravilo NexoBrid izkazalo kot učinkovito za čiščenje in ima sprejemljiv 



 

NexoBrid   

EMA/751601/2012 Stran 3/3
 

 

varnostni profil, ki dopolnjuje razpoložljive kirurške tehnike. Ker so bili nekateri zabeleženi neželeni 

učinki, vključno z zakasnitvijo popolne zacelitve ran, morda povezani s postopki oskrbe rane, je Odbor 

odločil, da lahko zdravilo NexoBrid uporabljajo samo ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci v 

specializiranih centrih za opekline. Opozoril je na pomen hitre presaditve kože na predelih s 

subdermalnimi in globokimi opeklinami neposredno po čiščenju z zdravilom NexoBrid v skladu s 

standardno nego v evropskih centrih za opekline. Zaključil je, da so koristi zdravila NexoBrid večje od z 
njim povezanih tveganj, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenje za promet. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne uporabe zdravila NexoBrid? 

Družba, ki trži zdravilo NexoBrid, mora zagotoviti ustrezno usposabljanje in izobraževalno gradivo, 

vključno z navodili po korakih za zdravljenje z zdravilom NexoBrid, ki zajema pomembne varnostne 

vidike pred uporabo zdravila NexoBrid in po njem, za zdravstvene delavce v specializiranih centrih za 

opekline, ki bodo najverjetneje uporabljali zdravilo NexoBrid. Družba bo prav tako izvedla dolgoročno 

študijo na odraslih in otrocih za primerjavo zdravila NexoBrid s standardnim čiščenjem, s katero bo 

proučila rezultate bolnikov, vključno s kozmetičnim vidikom.  

Druge informacije o zdravilu NexoBrid 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom NexoBrid, veljavno po vsej Evropski uniji, 

odobrila dne 18. decembra 2012.  

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo NexoBrid je na voljo na spletni 

strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Za več informacij o zdravljenju z zdravilom NexoBrid preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del 

EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek mnenja Odbora za zdravila sirote za zdravilo NexoBrid je na voljo na spletni strani agencije: 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 12/2012. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002246/human_med_001582.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000295.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b

