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SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM  VAISTINIO 
PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI, KURIE TURI B ŪTI ĮGYVENDINTI 
VALSTYB öSE NARöSE 
 
Valstyb÷s nar÷s turi užtikrinti, kad visos žemiau aprašytos sąlygos ar apribojimai, kuriais siekiama 
pasirūpinti vaistinio preparato saugumu ir veiksmingumu, yra įgyvendinti: 
1.   Valstyb÷s nar÷s turi suderinti Įsp÷jamosios paciento kortel÷s (IPK) detales su registravimo 

 liudijimo tur÷toju, kuris su kiekviena Ranexa siunta turi pateikti šį IPK tiesiai į vaistinę. 
 Vaistininko reikia paprašyti atiduoti IPK kiekvienam pacientui, kai parduodama Ranexa. IPK 
 tekste turi būti šie esminiai pranešimai: 
 

Informacija sveikatos priežiūros specialistui 
IPK tekste turi būti pateikta tokia sveikatos priežiūros specialistams skirta informacija apie Ranexa. 
• Prieš skiriant pacientui kokį nors vaistą, reikia perskaityti Ranexa PCS, nes gali pasireikšti vaistų 

tarpusavio sąveika, į kurią reikia atsižvelgti. 
• Ranexa draudžiama vartoti pacientams, kurie vartoja: 

• stipriai veikiančius CYP3A4 inhibitorius (pvz., itrakonazolį, ketokonazolį, vorikonazolį, 
               posakonazolį, ŽIV proteazių inhibitorius, klaritromiciną, telitromiciną, nefazodoną) 

• Ia klas÷s (pvz., kvinidiną) ar III klas÷s (pvz., dofetilidą, sotalolį) antiaritmikus, išskyrus 
  amjodaroną. 

 
• Mažinti Ranexa dozę gali prireikti, kai ji skiriama kartu su: 

• vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitoriais (pvz., diltiazemu, erithromicinu, flukonazoliu); 
• P-gp inhibitoriais (pvz., ciklosporinu, verapamiliu). 
 

• Atsargiai Ranexa reik÷tų skirti pacientams: 
• kurie vartoja tam tikrus vaistus, kurie pamin÷ti informacijoje apie vaistą; 
• kuriems yra turi tam tikrų rizikos faktorių, išvardintų informacijoje apie vaistą. 
 

• Informuokite pacientą apie tai, kad yra tarpusavio sąveikos su kitais paskirtais vaistais pavojus, ir 
apie tai, kad jie susisiektų su gydytoju, jei atsirastų svaigimas, pykinimas arba v÷mimas. 

 
Informacija pacientui 
IPK teste turi būti pateikta ši pacientui skirta informacija: 
• apie tai, kad kortelę reikia parodyti kiekvienam jį gydančiam gydytojui; 
• apie tai, kad, prieš pradedant gydymą Ranexa, pacientas turi pranešti gydytojui, jei jis: 

• serga inkstų ligomis; 
• serga kepenų ligomis; 
• jei yra buvę pakitimų elektrokardiogramoje (EKG); 
• vartoja vaistus, skirtus epilepsijos, bakterinių ar grybelinių infekcijų, ŽIV infekcijų, 
depresijos ar širdies ritmo sutrikimų gydymui; 
• vartoja žolinį vaistą jonažolę; 
• vartoja vaistus alergijai gydyti; 
 

•  apie tai, kad, gydymui skiriant Ranexa, pacientas turi: 
• negerti greipfrutų sulčių; 
• susisiekti su gydytoju, jei, prad÷jus vartoti Ranexa, pajustų svaigimą ar juos pykintų, vemtų 
arba pasteb÷tų kokių nors netik÷tų simptomų; 
 

• daugiau informacijos galima perskaityti Ranexa pakuot÷s lapelyje; 
• bet kada, apsilankius pas sveikatos priežiūros specialistą, su savimi reikia tur÷ti visų kitų 
     vartojamų vaistų sąrašą. 


