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Alpivab (peramiviras) 
Alpivab apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Alpivab ir kam jis vartojamas? 

Alpivab – tai antivirusinis vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos peramiviro. Šiuo vaistu 
gydomi nekomplikuotu gripu sergantys suaugusieji ir vyresni nei 2 metų vaikai. „Nekomplikuotas“ 
reiškia, kad gripas pasireiškia tipiniais simptomais (kaip antai karščiavimu, skausmais, kosuliu, 
skaudama gerkle ir varvančia nosimi) ir jo nepasunkina kiti sveikatos sutrikimai. 

Kaip vartoti Alpivab? 

Alpivab tiekiamas tirpalo, kurį praskiedus gaunamas infuzinis (į veną lašinamas) tirpalas, forma. Vaisto 
galima įsigyti tik pateikus receptą. Alpivab sulašinamas į veną per 15–30 minučių. Vaisto dozė 
priklauso nuo amžiaus ir kūno svorio, o suaugusiesiems ir vyresniems nei 13 metų paaugliams, kurių 
inkstų funkcija sutrikusi, reikėtų skirti mažesnę dozę. Vaistas vartojamas tik vieną kartą, praėjus ne 
daugiau kaip 48 val. po pirmų simptomų atsiradimo. 

Daugiau informacijos apie Alpivab vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką. 

Kaip veikia Alpivab? 

Veiklioji Alpivab medžiaga peramiviras neleidžia gripo virusams toliau plisti, slopindamas virusų 
paviršiuje esančius fermentus (baltymus), vadinamus neuraminidazėmis. Peramiviras veikia ir A 
(dažniausiai pasitaikančio), ir B tipo gripo virusų paviršiuje esančias neuraminidazes. 

Kokia Alpivab nauda nustatyta tyrimų metu? 

Nustatyta, kad vartojant Alpivab, sutrumpėja laikas, kurį pacientus vargina gripo simptomai. 

Alpivab buvo lyginamas su placebu (netikru vaistu) atliekant vieną pagrindinį tyrimą, kuriame dalyvavo 
296 gripu (daugiausia A tipo gripu) sergantys suaugusieji, kurie buvo gydomi praėjus ne daugiau kaip 
48 valandoms po simptomų atsiradimo. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo laikas iki simptomų 
(kosulio, gerklės skausmo, galvos skausmo, užgultos nosies, karščiavimo arba šaltkrėčio, raumenų ar 
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sąnarių skausmo ir nuovargio) palengvėjimo. Vartojant Alpivab, simptomai palengvėjo per maždaug 
2,5 paros (59 valandas), o vartojant placebą – per beveik 3,5 paros (82 valandas). 

Kokia rizika susijusi su Alpivab vartojimu? 

Dažniausias Alpivab šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip maždaug 3 žmonėms iš 100) 
yra sumažėjęs neutrofilų (tam tikros rūšies baltųjų kraujo kūnelių) kiekis ir pykinimas (šleikštulys). 
Sunkūs Alpivab šalutinio poveikio reiškiniai: anafilaksija (sunki alerginė reakcija) ir odos reakcijos, 
įskaitant daugiaformę raudonę (alerginė odos reakcija) ir Stivenso–Džonsono sindromą (grėsmę 
gyvybei kelianti reakcija, pasireiškianti į gripą panašiais simptomais ir skausmingu odos, burnos 
ertmės, akių gleivinių ir lyties organų srities bėrimu). 

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų vartojant Alpivab sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Alpivab buvo registruotas ES? 

Vartojant Alpivab, gripo simptomų trukmė sutrumpėja vidutiniškai viena para. Nors tai nėra didelis 
skirtumas, kai kuriems pacientams jis gali būti naudingas. Vartojant šį vaistą, kyla sunkių alerginių 
reakcijų pavojus, ir nors tiksliai nežinoma, kiek dažnai šios reakcijos pasireiškia, atrodo, kad jos yra 
retos. Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Alpivab nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis 
gali būti registruotas vartoti ES. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Alpivab 
vartojimą? 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Alpivab 
vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Alpivab vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Alpivab šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti. 

Kita informacija apie Alpivab 

Daugiau informacijos apie Alpivab rasite Agentūros tinklalapyje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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