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Povzetek EPAR za javnost 

Cinakalcet Mylan 
cinakalcet 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Cinakalcet Mylan. 
Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU 
in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Cinakalcet Mylan naj bolniki preberejo navodilo za uporabo 
ali se posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Cinakalcet Mylan in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Cinakalcet Mylan se uporablja pri odraslih in starostnikih:  

• za zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma pri bolnikih z resnim obolenjem ledvic, ki za 
očiščenje odpadnih snovi iz krvi potrebujejo dializo. Hiperparatiroidizem je stanje, pri katerem 
obščitnice v vratu tvorijo preveč paratiroidnega hormona (PTH), kar lahko povzroči visoke ravni 
kalcija v krvi, bolečine v kosteh in sklepih ter deformacije rok in nog. „Sekundarni“ pomeni, da 
nastane kot posledica drugega bolezenskega stanja. Zdravilo Cinakalcet Mylan se lahko uporablja 
kot del zdravljenja, ki vključuje vezalce fosfatov ali vitamin D; 

• za zmanjšanje hiperkalciemije (visokih ravni kalcija v krvi) pri bolnikih s paratiroidnim karcinomom 
(rakom obščitnic) ali s primarnim hiperparatiroidizmom, pri katerih obščitnic ni mogoče odstraniti 
oziroma zdravnik meni, da njihova odstranitev ni primerna. „Primarni“ pomeni, da ni posledica 
nobenega drugega bolezenskega stanja. 

Zdravilo Cinakalcet Mylan vsebuje zdravilno učinkovino cinakalcet in je „generično zdravilo“. To 
pomeni, da je podobno „referenčnemu zdravilu“, ki je že odobreno v Evropski uniji (EU), in sicer 
zdravilu Mimpara.  

Za več informacij o generičnih zdravilih si oglejte dokument z vprašanji in odgovori, ki je na 
voljo tukaj. 

http://www.ema.europa.eu/docs/sl_SI/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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Kako se zdravilo Cinakalcet Mylan uporablja? 

Zdravilo Cinakalcet Mylan je na voljo v obliki tablet (30, 60 in 90 mg). Pri sekundarnem 
hiperparatiroidizmu je priporočeni začetni odmerek za odrasle 30 mg enkrat na dan. Odmerek se 
prilagodi vsakih dva do štiri tedne v skladu z bolnikovimi ravnmi paratiroidnega hormona in lahko 
znaša največ 180 mg enkrat na dan. Ravni paratiroidnega hormona je treba izmeriti najmanj 12 ur po 
zaužitju odmerka zdravila Cinakalcet Mylan in en do štiri tedne po vsaki prilagoditvi odmerka. Ravni 
kalcija v krvi je treba meriti pogosto in v prvem tednu po vsaki prilagoditvi odmerka zdravila 
Cinakalcet Mylan. Ko je vzdrževalni odmerek določen, je treba ravni kalcija meriti enkrat na mesec, 
ravni paratiroidnega hormona pa redno na en do tri mesece. 

Pri bolnikih s paratiroidnim karcinomom ali primarnim hiperparatiroidizmom je priporočeni začetni 
odmerek zdravila Cinakalcet Mylan za odrasle 30 mg dvakrat na dan. Odmerek zdravila Cinakalcet 
Mylan je treba povečevati vsakih dva do štiri tedne do vrednosti 90 mg tri- ali štirikrat dnevno, če je 
potrebno za znižanje ravni kalcija v krvi na normalno raven. 

Zdravilo Cinakalcet Mylan se jemlje s hrano ali kmalu po obroku. Izdaja zdravila je le na recept. 

Kako zdravilo Cinakalcet Mylan deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Cinakalcet Mylan, cinakalcet, deluje tako, da poveča občutljivost 
receptorjev za zaznavanje kalcija, ki se nahajajo na obščitnicah in uravnavajo izločanje paratiroidnega 
hormona. Cinakalcet s povečanjem občutljivosti teh receptorjev zmanjša tvorbo paratiroidnega 
hormona v obščitnicah. Zmanjšanje ravni paratiroidnega hormona privede do znižanja ravni kalcija v 
krvi. 

Kako je bilo zdravilo Cinakalcet Mylan raziskano? 

Ker je zdravilo Cinakalcet Mylan generično zdravilo, so bile študije pri ljudeh omejene na preskuse za 
ugotavljanje, ali je biološko enakovredno referenčnemu zdravilu Mimpara. Zdravili sta biološko 
enakovredni, kadar dosegata enake ravni zdravilne učinkovine v telesu. 

Kakšne so koristi in tveganja, povezani z zdravilom Cinakalcet Mylan? 

Ker je zdravilo Cinakalcet Mylan generično zdravilo in je biološko enakovredno referenčnemu zdravilu, 
so koristi in tveganja enaki kot pri referenčnem zdravilu. 

Zakaj je bilo zdravilo Cinakalcet Mylan odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da je bilo v skladu z 
zahtevami EU dokazano, da ima zdravilo Cinakalcet Mylan primerljivo raven kakovosti kot zdravilo 
Mimpara ter da mu je biološko enakovredno. Zato je menil, da njegove koristi enako kot pri zdravilu 
Mimpara odtehtajo znana tveganja. Priporočil je, da se zdravilo Cinakalcet Mylan odobri za uporabo 
v EU. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Cinakalcet Mylan? 

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila Cinakalcet Mylan je bil pripravljen načrt obvladovanja 
tveganj. V skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo 
uporabo vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati 
zdravstveni delavci in bolniki.   
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Dodatne informacije so na voljo v povzetku načrta obvladovanja tveganj. 

Druge informacije o zdravilu Cinakalcet Mylan 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) in povzetek načrta obvladovanja tveganj za 
zdravilo Cinakalcet Mylan sta na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Cinakalcet 
Mylan preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za referenčno zdravilo je tudi na voljo na 
spletni strani agencije. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/004014/WC500194329.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004014/human_med_001924.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004014/human_med_001924.jsp
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