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Inhixa (enoksaparin natrij) 
Pregled informacija o lijeku Inhixa i zašto je odobren u EU-u 

Što je Inhixa i za što se koristi? 

Inhixa je antikoagulans (lijek za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka) koji se primjenjuje u odraslih 
osoba za: 

• sprječavanje venske tromboembolije (krvnih ugrušaka koji se stvaraju unutar vena i ometaju 
protok krvi), posebno u bolesnika kojima je potreban kirurški zahvat ili koji su izloženi većem riziku 
od stvaranja ugrušaka jer zbog bolesti dugo leže krevetu 

• liječenje duboke venske tromboze (DVT, kod koje ugrušak nastaje u dubokoj veni, obično u nozi) i 
plućne embolije (PE, ugrušak u krvnim žilama koje opskrbljuju pluća) 

• liječenje duboke venske tromboze i plućne embolije u bolesnika s aktivnim rakom te sprječavanje 
ponovne pojave tih problema sa zgrušavanjem 

• liječenje nestabilne angine (teškog oblika boli u prsima uzrokovane problemima s protokom krvi do 
srca) 

• liječenje određenih vrsta infarkta miokarda (srčanog udara) 

• sprječavanje stvaranja ugrušaka kada krv cirkulira kroz uređaj za hemodijalizu radi uklanjanja 
otrovnih tvari. 

Za liječenje nestabilne angine i srčanog udara Inhixa se primjenjuje s aspirinom (acetilsalicilna 
kiselina). 

Inhixa sadrži djelatnu tvar enoksaparin natrij te je „biosličan lijek”. To znači da je lijek Inhixa visokog 
stupnja sličnosti s drugim biološkim lijekom („referentni lijek”) koji je već odobren u EU-u. Referentni 
lijek za lijek Inhixa je Clexane. Više informacija o biosličnim lijekovima potražite ovdje. 

Kako se Inhixa primjenjuje? 

Inhixa se obično daje injekcijom pod kožu, iako se u liječenju oblika srčanog udara koji se naziva 
akutni infarkt miokarda s elevacijom ST-segmenta (STEMI) prvo daje kao injekcija u venu, a za 
sprječavanje ugrušaka u uređajima za hemodijalizu ubrizgava se izravno u cjevčicu koja prenosi krv. 
Doza i trajanje primjene lijeka, kao i njegova moguća primjena s drugim lijekovima, ovise o stanju 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2009/12/WC500020062.pdf
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koje je potrebno spriječiti ili liječiti. Doze se moraju prilagoditi u bolesnika s ozbiljno smanjenom 
funkcijom bubrega. 

Lijek se izdaje samo na recept. Za više informacija o primjeni lijeka Inhixa pročitajte uputu o lijeku 
odnosno obratite se liječniku ili ljekarniku. 

Kako djeluje Inhixa? 

Ako unutar krvnih žila nastanu krvni ugrušci, to može ograničiti protok krvi u organe, uključujući srce. 
Djelatna tvar lijeka Inhixa, enoksaparin, pripada skupini antikoagulansa naziva „heparini niske 
molekularne težine”. Enoksaparin povećava učinak antitrombina III., prirodne tvari koja kontrolira 
faktore zgrušavanja krvi i pomaže u sprječavanju zgrušavanja krvi u tijelu. To pridonosi zaustavljanju 
nastanka novih krvnih ugrušaka i kontroli postojećih. 

Koje su koristi od lijeka Inhixa utvrđene u ispitivanjima? 

Laboratorijska ispitivanja u kojima su uspoređivani lijekovi Inhixa i Clexane pokazala su da je djelatna 
tvar u lijeku Inhixa vrlo slična djelatnoj tvari u lijeku Clexane u pogledu strukture, čistoće i biološke 
aktivnosti. 

Osim toga, ispitivanje provedeno na 20 zdravih ispitanika pokazalo je da su iste doze dvaju lijekova 
koji se primjenjuju potkožnom injekcijom imale slične učinke na faktore zgrušavanja krvi, primjenom 
različitih mjerila koja odražavaju djelovanje lijeka u tijelu. 

Tvrtka je dostavila i informacije iz objavljenih ispitivanja o koristima enoksaparina u sprječavanju i 
liječenju krvnih ugrušaka. 

Budući da je lijek Inhixa biosličan lijek, ispitivanja učinkovitosti i sigurnosti enoksaparina provedena za 
lijek Clexane nije potrebno ponavljati za lijek Inhixa. 

Koji su rizici povezani s lijekom Inhixa? 

Na temelju procjene sigurnosti primjene lijeka Inhixa i svih provedenih ispitivanja, nuspojave lijeka 
smatraju se usporedivima s onima za referentni lijek Clexane. 

Najčešća nuspojava lijeka Inhixa (koja se može javiti u više od 1 na 10 osoba) jest hemoragija 
(krvarenje); ozbiljno krvarenje može se pojaviti u otprilike 4 na 100 osoba koje primaju lijek Inhixa 
radi sprječavanja stvaranja krvnih ugrušaka tijekom kirurškog zahvata. Osim toga, povišene razine 
jetrenih enzima u krvi (što je znak mogućih problema s jetrom) vrlo su česte (mogu se javiti u više od 
1 na 10 osoba). 

Potpuni popis zabilježenih nuspojava povezanih s lijekom Inhixa potražite u uputi o lijeku. 

Inhixa se ne smije primjenjivati u bolesnika s postojećim velikim krvarenjem, teškim poremećajima 
zgrušavanja krvi ili sa stanjima koja povećavaju rizik od krvarenja, kao što su čirevi na želudcu ili 
moždani udar. Potpuni popis ograničenja povezanih s primjenom potražite u uputi o lijeku. 

Zašto je lijek Inhixa odobren u EU-u? 

Europska agencija za lijekove zaključila je kako je, u skladu sa zahtjevima EU-a za bioslične lijekove, 
utvrđeno da lijek Inhixa ima vrlo sličnu strukturu, čistoću i biološku aktivnost kao i Clexane te da ima 
isti učinak na faktore zgrušavanja krvi. Sigurnosni profili tih dvaju lijekova također se smatraju 
sličnima na temelju laboratorijskog ispitivanja. 



 
Inhixa (enoksaparin natrij)   
EMA/33241/2022  Stranica 3/3 

 

Svi ti podatci smatraju su se dovoljnima za donošenje zaključka da će lijek Inhixa za odobrene 
primjene djelovati jednako kao lijek Clexane u pogledu učinkovitosti i sigurnosti primjene. Stoga je 
stav Agencije da, kao i kod lijeka Clexane, koristi od lijeka Inhixa nadmašuju identificirane rizike te da 
lijek može biti odobren za primjenu u EU-u. 

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita 
primjena lijeka Inhixa? 

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i 
učinkovite primjene lijeka Inhixa nalaze se u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku. 

Kao i za sve lijekove, podatci o primjeni lijeka Inhixa kontinuirano se prate. Sumnje na nuspojave 
lijeka Inhixa pažljivo se procjenjuju i poduzimaju se potrebne mjere za zaštitu bolesnika. 

Ostale informacije o lijeku Inhixa 

Lijek Inhixa dobio je odobrenje za stavljanje u promet koje je na snazi u EU-u od 15. rujna 2016. 

Više informacija o lijeku Inhixa dostupno je na internetskim stranicama Agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/inhixa 

Pregled informacija posljednji je put ažuriran u 4. 2022. 

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