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Inhixa (enoxaparin sodium) 
Ħarsa ġenerali lejn Inhixa u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu Inhixa u għal xiex jintuża? 

Inhixa huwa mediċina antikoagulanti (mediċina li tipprevjeni l-koagulazzjoni tad-demm) li tintuża fl-
adulti: 

• għall-prevenzjoni ta’ tromboemboliżmu (koagulazzjoni tad-demm li tifforma ġol-vini, li tfixkel il-
fluss tad-demm), speċjalment f’pazjenti li jkun ser jkollhom intervent kirurġiku jew li jkunu jinsabu 
f’riskju akbar ta’ koagulazzjoni minħabba li jkunu ilhom għal żmien twil fis-sodda minħabba l-mard; 

• għall-kura ta’ trombożi fil-vini profondi (DVT, fejn il-koagulazzjoni tiżviluppa f’vina profonda, 
normalment fir-riġel) u emboliżmu pulmonari (PE, koagulazzjoni fil-vażi li jfornu lill-pulmuni); 

• għall-kura ta’ DVT u PE f’pazjenti b’kanċers attivi, u biex tipprevjeni dawn il-problemi ta’ 
koagulazzjoni milli jerġgħu jseħħu; 

• għall-kura ta’ anġina instabbli (tip sever ta’ wġigħ fis-sider ikkawżat minn problemi fil-fluss tad-
demm lejn il-qalb); 

• għall-kura ta’ ċerti tipi ta’ infart mijokardijaku (attakk tal-qalb); 

• għall-prevenzjoni ta’ koagulazzjoni milli tifforma meta d-demm jiġi ċċirkolat permezz ta’ magna tal-
emodijaliżi biex jitneħħew sustanzi tossiċi. 

Fil-kura ta’ anġina instabbli u attakk tal-qalb, Inhixa jingħata ma’ aspirina (aċidu aċetilsaliċiliku). 

Inhixa fih is-sustanza attiva sodju tal-enossaparin u huwa “mediċina bijosimili”. Dan ifisser li Inhixa 
huwa simili ħafna għal mediċina bijoloġika oħra (il-“mediċina ta’ referenza”) li diġà hija awtorizzata fl-
UE. Il-mediċina ta’ referenza għal Inhixa hija Clexane. Għal aktar informazzjoni dwar il-mediċini 
bijosimili, ara hawn. 

Kif jintuża Inhixa? 

Inhixa normalment jingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda għalkemm fil-kura ta’ tip ta’ attakk tal-qalb 
imsejjaħ infart mijokardijaku b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI) akut l-ewwel jingħata bħala 
injezzjoni f’vina, u sabiex tiġi evitata l-koagulazzjoni fil-magni tal-emodijaliżi dan jiġi injettat 
direttament fit-tubu li jġorr id-demm. Id-doża u għal kemm żmien tingħata l-mediċina, kif ukoll jekk 
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tingħatax ma’ mediċini oħra, jiddependu mill-kundizzjoni li trid tiġi evitata jew ikkurata. Id-dożi 
għandhom jiġu aġġustati f’pazjenti b’indeboliment sever tal-funzjoni tal-kliewi. 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Inhixa, ara l-
fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Inhixa? 

Meta l-koagulazzjoni tiżviluppa fil-vażi din tista’ tirrestrinġi l-fluss tad-demm għall-organi, inkluż il-
qalb. Is-sustanza attiva f’Inhixa, l-enoxaparin, hija waħda minn grupp ta’ mediċini antikoagulanti 
msejħa eparini ta’ piż molekulari baxx. L-enoxaparin iżżid l-effett ta’ antitrombin III, sustanza naturali 
li tikkontrolla l-fatturi ta’ koagulazzjoni tad-demm u tgħin tipprevjeni biex ma jkunx hemm 
koagulazzjoni tad-demm fil-ġisem. Dan jgħin biex iwaqqaf il-formazzjoni ta’ koagulazzjoni ġdida tad-
demm u dik eżistenti tkun ikkontrollata. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Inhixa li ħarġu mill-istudji? 

Studji fil-laboratorji li jqabblu Inhixa ma’ Clexane wrew li s-sustanza attiva f’Inhixa hija simili ħafna 
għal dik f’Clexane f’termini ta’ struttura, purità u attività bijoloġika. 

Barra minn hekk, studju f’20 individwu b’saħħithom wera li l-istess dożi taż-żewġ prodotti mogħtija 
permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda pproduċew effetti simili fuq il-koagulazzjoni tad-demm, bl-użu ta’ 
diversi metodi li jirriflettu l-mod kif il-mediċina taħdem fil-ġisem. 

Il-kumpanija pprovdiet ukoll informazzjoni minn studji ppubblikati li turi l-benefiċċji ta’ enoxaparin fil-
prevenzjoni u fil-kura ta’ koagulazzjoni tad-demm. 

Peress li Inhixa huwa mediċina bijosimili, l-istudji dwar l-effikaċja u s-sigurtà tal-enoxaparin li saru 
b’Clexane ma għandhomx bżonn jiġu ripetuti kollha għal Inhixa. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Inhixa? 

Is-sigurtà ta’ Inhixa ġiet evalwata, u abbażi tal-istudji kollha li saru, l-effetti sekondarji tal-mediċina 
jitqiesu li huma komparabbli ma’ dawk tal-mediċina ta’ referenza Clexane. 

L-effett sekondarju l-aktar komuni b’Inhixa (li jista’ jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10) huwa 
emorraġija (tnixxija ta’ demm); tista’ sseħħ tnixxija ta’ demm serja f’madwar 4 minn kull 100 persuna 
li jingħataw Inhixa biex tiġi evitata l-koagulazzjoni tad-demm waqt intervent kirurġiku. Barra minn 
hekk, il-livelli miżjuda ta’ enzimi tal-fwied fid-demm (sinjal ta’ problemi possibbli fil-fwied) huma 
komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10). 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji rrappurtati b’Inhixa, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Inhixa ma għandux jintuża f’pazjenti bi tnixxija ta’ demm kbira eżistenti, b’disturbi severi ta’ 
koagulazzjoni tad-demm, jew b’kundizzjonijiet li jżidu r-riskju ta’, jew jiffurmaw, tnixxija ta’ demm, 
bħal ulċeri fl-istonku jew puplesija. Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Għaliex Inhixa ġie awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li, b’mod konformi mar-rekwiżiti tal-UE għal mediċini 
bijosimili, Inhixa għandu struttura, purità u attività bijoloġika simili ħafna għal Clexane, u għandu l-
istess effett fuq fatturi ta’ koagulazzjoni tad-demm. Il-profili ta’ sigurtà taż-żewġ mediċini tqiesu wkoll 
simili, skont l-ittestjar tal-laboratorju. 
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Din id-data kollha tqieset biżżejjed sabiex jiġi konkluż li Inhixa ser jaġixxi bl-istess mod bħal Clexane 
f’termini ta’ effikaċja u sigurtà fl-użu awtorizzat tiegħu. Għaldaqstant, il-fehma tal-Aġenzija kienet li, 
bħal fil-każ ta’ Clexane, il-benefiċċji ta’ Inhixa huma akbar mir-riskji identifikati u li jista’ jiġi awtorizzat 
għall-użu fl-UE. 

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effikaċi ta’ Inhixa? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-
prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Inhixa. 

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta’ Inhixa hija ssorveljata kontinwament. L-effetti 
sekondarji ssuspettati b’Inhixa huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex 
tipproteġi lill-pazjenti. 

Informazzjoni oħra dwar Inhixa 

Inhixa rċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fil-15 ta’ Settembru 2016. 

Aktar informazzjoni dwar Inhixa tinstab fis-sit web tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/inhixa 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’04-2022. 

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