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Exparel liposomal (bupivakaiin) 
Ülevaade ravimist Exparel liposomal ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Exparel liposomal ja milleks seda kasutatakse? 

Exparel liposomal on lokaalanesteetikum, mida kasutatakse teatud operatsioonide järgse valu raviks. 
Seda tohib kasutada täiskasvanutel ja vähemalt 6-aastastel lastel lokaalanesteesiaks, süstides ravimit 
väikse kuni keskmise suurusega operatsioonihaavade servade ümbrusse. Seda kasutatakse 
täiskasvanutel ka regionaalanesteesiaks, süstides ravimit alajäsemeid või õlapiirkonda innerveerivate 
närvide ümbrusesse. Exparel liposomal sisaldab toimeainena bupivakaiini. 

Kuidas ravimit Exparel liposomal kasutatakse? 

Ravimit Exparel liposomal süstitakse väikse kuni keskmise suurusega haavade servade ümbrusesse või 
operatsioonikohta innerveerivate närvide ümbrusesse alajäsemes või õlapiirkonnas. Annus sõltub 
operatsioonikoha suurusest ja tuimastatavast piirkonnast ning patsiendi füüsilisest seisundist.  

Ravimit Exparel liposomal tohib manustada meditsiiniasutuses, kus on olemas väljaõppinud personal 
ning asjakohased elustamisvahendid patsientide koheseks raviks, kui neil tekivad südame ja 
närvisüsteemi kõrvalnähud.  

Exparel liposomal on retseptiravim. Lisateavet ravimi Exparel liposomal kasutamise kohta saate 
pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Exparel liposomal toimib? 

Exparel liposomali toimeaine bupivakaiin on anesteetikum, mis tuimastab ajutiselt piirkonna, kuhu 
seda manustatakse, blokeerides valusignaalid ajju. 

Bupivakaiini on turustatud alates 1960. aastatest. Exparel liposomalis sisaldub bupivakaiin 
liposoomides (väiksed rasvaosakesed), mis vabastavad seda aeglaselt.  

Milles seisneb uuringute põhjal Exparel liposomali kasulikkus? 

Neljas uuringus, milles osales 703 patsienti, tõendati, et Exparel liposomal on efektiivne valuskoori 
vähendamisel, kasutatuna väikse kuni keskmise suurusega kirurgiliste haavade lokaalanesteesias ning 
põlve- ja õlapiirkonna operatsioonide regionaalanesteesias. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact


 
Exparel liposomal (bupivakaiin)  
EMA/781370/2022 Lk 2/3 
 

Patsientidel, kes said ravimit Exparel liposomal pärakuveenikomude (hemorroidide) operatsiooni 
järgseks lokaalanesteesiaks, oli 3 päeva üldine valuskoor 142 ja platseebot (näiv ravim) saanud 
patsientidel 203. Patsientidel, kellele tehti jalamuhu (buunioni) eemaldamise operatsioon, oli 1 päeva 
üldine valuskoor Exparel liposomali rühmas 124 ja platseeborühmas 146. 

Patsientidel, kes said ravimit Exparel liposomal regionaalanesteesiaks pärast põlveliigese 
endoproteesimist, oli 3 päeva üldine valuskoor 419 ja platseebot saanutel 516. Patsientidel, kellele 
tehti õlaliigese endoproteesimine, oli 2 päeva üldine valuskoor Exparel liposomali rühmas 136 ja 
platseeborühmas 254. 

Ühes põhiuuringus osales 65 last vanuses 6–16 aastat, kellele tehti lülisamba- või südameoperatsioon 
ja kes said ravimit Exparel liposomal. Uuring tõendas, et Exparel liposomali imendumise, muundumise 
ja organismist eritumise viis on lastel ja täiskasvanutel sarnane. Tuginedes nendele andmetele, võib 
järeldada, et testitud annuses on Exparel liposomali toimed neis vanuserühmades võrreldavad, kui 
seda kasutatakse väikeste või keskmise suurusega haavade lokaalanesteesiaks. 

Mis riskid Exparel liposomaliga kaasnevad? 

Exparel liposomali kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 20st) 
täiskasvanutel on düsgeusia (maitsehäired) ja suu hüpesteesia (vähenenud tundlikkus suus). Lastel 
võivad enam kui 1 lapsel 10st esineda aneemia (erütrotsüütide ehk vere punaliblede vähesus), 
hüpotensioon (madal vererõhk), tahhükardia (südame löögisageduse suurenemine), oksendamine, 
kõhukinnisus, iiveldus, kihelus (sügelus) ja lihasetõmblused. 

Kõige olulisemad rasked kõrvalnähud on konvulsioonid (epilepsiahood), raske düsrütmia (südame 
rütmihäired), raske hüpotensioon (madal vererõhk) ja südameseiskus. 

Ravimit Exparel liposomal ei tohi kasutada patsiendid, kes on ülitundlikud (allergilised) ravimi mis 
tahes koostisosa või muu lokaalanesteetikumi suhtes, millel on toimeainega sarnane keemiline 
struktuur (amiidi tüüpi lokaalanesteetikumid). Seda ei tohi kasutada paratservikaalblokaadiks 
(lokaalanesteetikumi süstimine tupe ülaossa) ja seda ei tohi süstida veresoonde ega liigesesse. 

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Exparel liposomal ELis heaks kiideti? 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et ravimi Exparel liposomal kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid ja ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. Uuringud tõendasid, et Exparel liposomal on efektiivne 
eri operatsioonide järgse valu ravis. Ravimi ohutusprofiili peeti vastuvõetavaks. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Exparel liposomali ohutu ja efektiivne 
kasutamine? 

Exparel liposomali ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed 
tervishoiutöötajatele ja patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Exparel liposomali kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Exparel 
liposomali kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave ravimi Exparel liposomal kohta 

Exparel liposomali müügiluba, mis kehtib kogu ELis, anti 16. novembril 2020. 
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Lisateave Exparel liposomali kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Exparel liposomal. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10.2022 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/exparel
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