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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Cinacalcet Mylan 
cinakalcetas 

Šis dokumentas yra Cinacalcet Mylan Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 
paaiškinama, kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir 
nustatytų jo vartojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip 
vartoti Cinacalcet Mylan. 

Praktinės informacijos apie Cinacalcet Mylan vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje arba 
kreiptis į savo gydytoją ar vaistininką. 

 

Kas yra Cinacalcet Mylan ir kam jis vartojamas? 

Cinacalcet Mylan – tai vaistas, kuris skiriamas suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus pacientams:  

• gydant antrinę hiperparatirozę, kai dėl sunkios inkstų ligos pacientams būtina dializė šalutiniams 
produktams iš kraujo išvalyti. Hiperparatirozė – tai liga, kuria sergant kakle esančios prieskydinės 
liaukos gamina pernelyg daug paratiroidinio hormono (PTH) ir dėl to kraujyje gali susidaryti didelė 
kalcio koncentracija, skaudėti kaulus ir sąnarius ir deformuotis rankos ir kojos. „Antrinė“ reiškia, 
kad ją sukelia kita liga. Cinacalcet Mylan galima vartoti taikant gydymą fosfatų rišikliais arba 
vitaminu D; 

• siekiant sumažinti hiperkalcemiją (padidėjusį kalcio kiekį kraujyje) sergant paratiroidine karcinoma 
(prieskydinių liaukų vėžiu) arba pirmine hiperparatiroze, kai prieskydinių liaukų negalima pašalinti 
arba gydytojas laikosi nuomonės, kad pašalinti jas netikslinga. „Pirminė“ reiškia, kad 
hiperparatirozę sukėlė ne kita liga, o kita priežastis. 

Cinacalcet Mylan sudėtyje yra veikliosios medžiagos cinakalceto ir jis yra generinis vaistas. Tai reiškia, 
kad Cinacalcet Mylan panašus į referencinį vaistą, kurio rinkodaros leidimas Europos Sąjungoje (ES) 
jau suteiktas. Referencinis Cinacalcet Mylan vaistas yra Mimpara.  

Daugiau informacijos apie generinius vaistus rasite klausimų ir atsakymų dokumente čia. 

http://www.ema.europa.eu/docs/lt_LT/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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Kaip vartoti Cinacalcet Mylan? 

Cinacalcet Mylan tiekiamas tablečių (30, 60 ir 90 mg) forma. Sergant antrine hiperparatiroze, 
rekomenduojama pradinė dozė suaugusiesiems yra 30 mg kartą per parą. Dozė koreguojama kas dvi–
keturias savaites, atsižvelgiant į PTH kiekį paciento kraujyje, ir didinama iki ne daugiau kaip 180 mg 
kartą per parą. Pavartojus vaisto, PTH kiekį reikia įvertinti praėjus ne mažiau kaip 12 valandų, o 
kaskart pakoregavus vaisto dozę – praėjus 1–4 savaitėms. Kalcio kiekį kraujyje reikia matuoti dažnai, 
praėjus ne daugiau kaip savaitei po kiekvieno Cinacalcet Mylan dozės pakoregavimo. Nustačius 
palaikomąją dozė, kalcio kiekį reikia matuoti kas mėnesį, o PTH kiekį – kas 1–3 mėnesius. 

Paratiroidine karcinoma arba pirmine hiperparatiroze sergantiems suaugusiems pacientams 
rekomenduojama pradinė Cinacalcet Mylan dozė yra 30 mg du kartus per parą. Cinacalcet Mylan dozę 
reikia didinti kas 2–4 savaites iki 90 mg tris arba keturis kartus per parą, atsižvelgiant į tai, kiek tai yra 
būtina siekiant sumažinti kalcio kiekį kraujyje iki normalaus lygio. 

Cinacalcet Mylan vartojamas valgant arba tuoj pavalgius. Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Kaip veikia Cinacalcet Mylan? 

Veikdama veiklioji Cinacalcet Mylan medžiaga cinakalcetas didina kalcį fiksuojančių prieskydinių liaukų 
receptorių, kurie reguliuoja PTH išsiskyrimą, jautrumą. Didindamas šių receptorių jautrumą 
cinakalcetas slopina PTH gamybą prieskydinėse liaukose. Sumažėjus PTH kiekiui, kalcio kiekis kraujyje 
sumažėja. 

Kaip buvo tiriamas Cinacalcet Mylan? 

Kadangi Cinacalcet Mylan yra generinis vaistas, atlikti tik tyrimai, skirti jo biologiniam 
ekvivalentiškumui referenciniam vaistui Mimpara įrodyti. Du vaistai yra biologiškai ekvivalentiški, kai 
jie organizme išskiria tiek pat veikliosios medžiagos. 

Kokia yra Cinacalcet Mylan nauda ir rizika? 

Kadangi Cinacalcet Mylan yra generinis vaistas ir įrodytas jo biologinis ekvivalentiškumas referenciniam 
vaistui, manoma, kad jo nauda ir rizika yra tokia pat kaip ir referencinio vaisto. 

Kodėl Cinacalcet Mylan buvo patvirtintas? 

Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) nusprendė, kad pagal ES 
reikalavimus įrodyta, jog Cinacalcet Mylan yra panašios kokybės kaip Mimpara ir yra jam biologiškai 
ekvivalentiškas. Todėl CHMP laikėsi nuomonės, kad, kaip ir Mimpara, šio vaisto nauda yra didesnė už 
nustatytą riziką. Komitetas rekomendavo pritarti Cinacalcet Mylan vartojimui ES. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą 
Cinacalcet Mylan vartojimą? 

Siekiant užtikrinti kuo saugesnį Cinacalcet Mylan vartojimą, parengtas rizikos valdymo planas. 
Remiantis šiuo planu, į Cinacalcet Mylan preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtraukta 
informacija apie vaisto saugumą, įskaitant atsargumo priemones, kurių turi imtis sveikatos priežiūros 
specialistai ir pacientai.   

Išsamesnę informaciją galima rasti rizikos valdymo plano santraukoje. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/004014/WC500194329.pdf
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Kita informacija apie Cinacalcet Mylan 

Išsamų Cinacalcet Mylan EPAR ir rizikos valdymo plano santrauką rasite agentūros interneto svetainėje 
adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau 
informacijos apie gydymą Cinacalcet Mylan rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba 
teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko. 

Išsamų referencinio vaisto EPAR taip pat galima rasti agentūros svetainėje. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004014/human_med_001924.jsp
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