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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Lokelma 
natrii zirconii cyclosilicas 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Lokelma. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento 
přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho 
používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Lokelma 
používat. 

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Lokelma, pacienti by si měli přečíst příbalovou 
informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka. 

 

Co je Lokelma a k čemu se používá? 

Lokelma je léčivý přípravek, který se používá k léčbě hyperkalemie (vysokých hladin draslíku v krvi) 
u dospělých. Obsahuje léčivou látku cyklický křemičitan sodno-zirkoničitý. 

Jak se přípravek Lokelma používá? 

Přípravek Lokelma je k dispozici ve formě sáčků s práškem (5 g a 10 g). Prášek se smíchá s vodou, 
čímž vznikne směs určená k okamžitému vypití. Doporučená počáteční dávka přípravku Lokelma je 
10 g třikrát denně. Po návratu hladin draslíku v krvi do normálního rozmezí (obvykle během 1–2 dnů) 
by pacienti měli užívat nejnižší účinnou dávku přípravku Lokelma, aby se zabránilo opětovné 
hyperkalemii, a to nejprve dávku 5 g jednou denně a poté dávku nepřesahující 10 g jednou denně. 
Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
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Jak přípravek Lokelma působí? 

Léčivá látka v přípravku Lokelma, cyklický křemičitan sodno-zirkoničitý, na sebe váže draslík. Pokud se 
užívá ústy, přípravek Lokelma se ve střevě váže na draslík z jídla a tělesných tekutin, přičemž vzniká 
sloučenina, která je následně vylučována stolicí. Prostřednictvím tohoto účinku se odstraňuje draslík 
z celého těla, což vede ke snížení hladiny draslíku v krvi. 

Jaké přínosy přípravku Lokelma byly prokázány v průběhu studií? 

Přípravek Lokelma je účinný z hlediska snižování hladin draslíku v krvi a udržování hladin draslíku 
v normálním rozmezí. 

V hlavní studii u 754 pacientů s hyperkalemií vykázalo po 2 dnech 86 % pacientů užívajících přípravek 
Lokelma v dávce 10 g normální hladiny draslíku ve srovnání s 48 % pacientů užívajících placebo 
(neúčinný přípravek). Navíc v případě pacientů, kteří měli po léčbě přípravkem Lokelma normální 
hladiny draslíku a byli dále léčeni buď přípravkem Lokelma, nebo placebem, zůstaly hladiny draslíku při 
užívání přípravku Lokelma normální po delší dobu než při užívání placeba. 

Další hlavní studie zahrnovala 258 pacientů, u kterých bylo po léčbě přípravkem Lokelma dosaženo 
normálních hladin draslíku. V této čtyřtýdenní studii vykazovali pacienti, kteří byli dále léčeni 
přípravkem Lokelma, od druhého týdne léčby nižší hladiny draslíku než pacienti užívající placebo. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Lokelma? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Lokelma (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 
jsou otok (nahromadění tekutiny provázené otokem kotníků a nohou) a hypokalemie (nízké hladiny 
draslíku v krvi). 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Lokelma je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Lokelma schválen? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Lokelma převyšují jeho rizika, 
a proto doporučila, aby byl schválen k použití v EU. Agentura usoudila, že přípravek Lokelma je účinný 
z hlediska kontroly hladin draslíku v krvi, a to zejména během úvodní (akutní) léčby. Celkový profil 
bezpečnosti je považován za přijatelný. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Lokelma? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Lokelma, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Další informace o přípravku Lokelma 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Lokelma je k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Lokelma naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004029/human_med_002084.jsp
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