
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIELIKUMS IV 

 
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIEC ĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU 

ŠO ZĀěU LIETOŠANU, KAS IR J ĀIZPILDA DAL ĪBVALST ĪM 



NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIEC ĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU 
ŠO ZĀěU LIETOŠANU, KAS IR J ĀIZPILDA DAL ĪBVALST ĪM 
 
Dalībvalstīm jānodrošina visu turpmāk aprakstīto nosacījumu vai ierobežojumu ievērošana 
attiecībā uz drošu un efektīvu šo zāĜu lietošanu: 
1. Dalībvalstīm jāvienojas par pacienta brīdinājuma kartītes (PBK) detaĜām ar reăistrācijas 

apliecības īpašnieku, kam jānogādā šī PBK tieši aptiekā ar katru Ranexa sūtījumu. 
Farmaceitam jālūdz iedot PBK katram pacientam Ranexa izsniegšanas brīdī. PBK jābūt 
iekĜautai šādai pamatinformācijai: 

 
Informācija veselības aprūpes speciālistiem 

PBK jāiekĜauj šāda informācija par Ranexa veselības aprūpes speciālistiem: 

• Pirms jebkādu zāĜu parakstīšanas pacientam jāiepazīstas ar Ranexa ZA, jo ir iespējama 
zāĜu mijiedarbība, kas jāĦem vērā. 

• Ranexa ir kontrindicēts pacientiem, kas lieto: 
•  spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (piemēram, itrakonazolu, ketokonazolu, 

vorikonazolu, posakonazolu, HIV proteāzes inhibitorus, klaritromicīnu, 
telitromicīnu, nefazodonu); 

•  Ia grupas (piemēram, hinidīnu) vai III grupas (piemēram, dofetilīdu, sotalolu) 
antiaritmiskos līdzekĜus, izĦemot amiodaronu. 

 
• Ranexa deva var būt jāsamazina, lietojot to kombinācijā ar: 

•  vidēji stipriem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, diltiazēmu, eritromicīnu, 
flukonazolu); 
•  P-gp inhibitoriem (piemēram, ciklosporīnu, verapamilu). 

 
• Jāievēro piesardzība, parakstot Ranexa pacientiem: 

•  kuri lieto noteiktas citas produkta aprakstā minētas zāles;  
•  kam ir noteikti citi produkta aprakstā minēti riska faktori.  
 

• Informēt pacientu par iespējamo mijiedarbību ar citām parakstītām zālēm un reiboĦa, 
sliktas dūšas vai vemšanas gadījumā sazināties ar viĦa/viĦas ārstu. 

 
Informācija pacientam 

PBK jābūt iekĜautai šādai informācijai pacientam: 

• Ka kartīte ir jāparāda visiem ārstēšanā iesaistītiem ārstiem 
• Ka pirms ārstēšanas ar Ranexa pacientam ir jāpastāsta ārstam, ja uz viĦu attiecas kāds no 

turpmākajiem punktiem: 
• Nieru darbības traucējumi 
•  Aknu darbības traucējumi 
•  Bijusi patoloăiska elektrokardiogramma (EKG) 
•  Lietotas zāles epilepsijas, bakteriālu vai sēnīšu infekciju, HIV infekcijas, depresijas 

vai sirds ritma traucējumu ārstēšanai   
•  Lietots augu līdzeklis ar divšėautĦu asinszāli 
•  Lietotas zāles pret alerăiju 

 
• Ka ārstēšanas laikā ar Ranexa: 

•  pacients nedrīkst dzert greipfrūtu sulu;  
•  pacientam jāzvana ārstam, ja pēc Ranexa lietošanas sākšanas rodas reibonis vai 

slikta dūša, sākas vemšana vai attīstās neparasti simptomi.  
 
• Sīkāku informāciju skatīt Ranexa lietošanas instrukcijā. 



• Katru reizi, dodoties uz vizīti pie veselības aprūpes speciālista, neaizmirst paĦemt visu 
citu zāĜu sarakstu. 
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