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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Lopinavir/Ritonavir Mylan 
lopinaviiri/ritonaviiri 

Tämä asiakirja on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
lääkevalmistetta nimeltä Lopinavir/Ritonavir Mylan. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut 
lääkevalmistetta ja päätynyt puoltamaan myyntiluvan myöntämistä sille sekä suosituksiin sen käytön 
ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Lopinavir/Ritonavir Mylanin käytöstä. 

Potilas saa Lopinavir/Ritonavir Mylanin käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai 
apteekista. 

 

Mitä Lopinavir/Ritonavir Mylan on ja mihin sitä käytetään? 

Lopinavir/Ritonavir Mylania annetaan yhdessä muiden lääkkeiden kanssa yli kahden vuoden ikäisille 
potilaille, jotka ovat saaneet ihmisen immuunikatovirus 1(HIV-1) tartunnan. Tämä virus aiheuttaa 
hankinnaisen immuunivajavuuden (AIDS). Lopinavir/Ritonavir Mylanin vaikuttavat aineet ovat 
lopinaviiri ja ritonaviiri. 

Lopinavir/Ritonavir Mylan on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. Tämä merkitsee sitä, että 
Lopinavir/Ritonavir Mylan on samanlainen kuin Euroopan unionin alueella jo myyntiluvan saanut 
alkuperäisvalmiste Kaletra. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on tässä kysymyksiä ja vastauksia 
sisältävässä asiakirjassa. 

Miten Lopinavir/Ritonavir Mylania käytetään? 

Lopinavir/Ritonavir Mylania saa vain lääkärin määräyksestä, ja hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on 
kokemusta HIV-infektion hoitamisesta. Sitä on saatavana tabletteina (100 mg lopinaviiria ja 25 mg 
ritonaviiria; 200 mg lopinaviiria ja 50 mg ritonaviiria). 

Lopinavir/Ritonavir Mylanin suositeltu annos aikuisille ja nuorille (vähintään 12 vuoden ikäisille) on 
kaksi 200/50 mg:n tablettia kahdesti päivässä. Annostus sopii myös lapsille (2–12-vuotiaille) 

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf
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edellyttäen, että paino on yli 40 kg ja että lapsen pituuden ja painon perusteella laskettu kehon pinta-
ala on yli 1,4 m2. Pienempien lasten annos määräytyy lapsen kehon pinta-alan ja muun käytössä 
olevan lääkityksen mukaan. 

Lääkäri voi määrätä täyden päiväannoksen eli neljä 200/50 mg:n tablettia kerta-annoksena aikuisille 
(vähintään 18-vuotiaille), kun HI-virus vastaa todennäköisesti Lopinavir/Ritonavir Mylanin luokkaan 
kuuluviin lääkkeisiin (proteaasinestäjiin). Jos lääkäri päättää, että annos otetaan kerran päivässä, 
hänen on otettava huomioon, että se ei ehkä pitkäaikaisesti pidä HI-viruksen määrää alhaisena yhtä 
tehokkaasti kuin annostus kahdesti päivässä ja että se saattaa lisätä ripulin riskiä. Lisätietoja on 
pakkausselosteessa. 

Miten Lopinavir/Ritonavir Mylan vaikuttaa? 

Tämän lääkkeen vaikuttavat aineet lopinaviiri ja ritonaviiri ovat proteaasinestäjiä. Ne estävät HI-
viruksen monistumiseen osallistuvan proteaasientsyymin toimintaa. Kun entsyymin toiminta estyy, 
virus ei monistu normaalisti ja infektion eteneminen hidastuu. Lopinavir/Ritonavir Mylanin varsinaisen 
vaikutuksen saa aikaan lopinaviiri. Ritonaviiria käytetään "tehosteena", joka hidastaa lopinaviirin 
hajoamista maksassa. Tämä nostaa veren lopinaviiripitoisuutta, jolloin pienempi annos lopinaviiria 
riittää tuottamaan saman viruksia tuhoavan vaikutuksen. 

Yhdessä muiden HIV-lääkkeiden kanssa otettuna Lopinavir/Ritonavir Mylan vähentää HI-virusten 
määrää veressä ja pitää viruksen määrän veressä alhaisella tasolla. Se ei paranna HIV-infektiota, 
mutta se voi hidastaa immuunijärjestelmän vaurioitumista ja estää AIDSiin liittyvien infektioiden ja 
sairauksien kehittymistä. 

Miten Lopinavir/Ritonavir Mylania on tutkittu? 

Koska Lopinavir/Ritonavir Mylan on geneerinen lääke, tutkimukset potilailla ovat rajoittuneet kokeisiin 
sen biologisen samanarvoisuuden osoittamiseksi alkuperäisvalmiste Kaletraan nähden. Kaksi lääkettä 
ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta kehossa. 

Mitkä ovat Lopinavir/Ritonavir Mylanin hyödyt ja riskit? 

Koska Lopinavir/Ritonavir Mylan on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen 
alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin 
alkuperäisvalmisteen. 

Miksi Lopinavir/Ritonavir Mylan on hyväksytty? 

Viraston lääkevalmistekomitea katsoi, että Lopinavir/Ritonavir Mylanin on osoitettu vastaavan 
laadullisesti Kaletraa ja olevan biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unioniin vaatimusten 
mukaisesti. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoo, että Kaletran tavoin sen hyöty on havaittuja 
riskejä suurempi. Komitea suositteli käyttöluvan myöntämistä Lopinavir/Ritonavir Mylanille EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Lopinavir/Ritonavir Mylanin turvallinen ja tehokas 
käyttö? 

Lopinavir/Ritonavir Mylanin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty 
riskinhallintasuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytetty Lopinavir/Ritonavir Mylania koskevaa turvallisuustietoa, mukaan 
lukien terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset 
varotoimet. 
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Lisää tietoa on riskinhallintasuunnitelman yhteenvedossa. 

Muita tietoja Lopinavir/Ritonavir Mylanista 

Lopinavir/Ritonavir Mylania koskeva EPAR-arviointilausunto kokonaisuudessaan ja 
riskinhallintasuunnitelman yhteenveto ovat viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lisää tietoa Lopinavir/Ritonavir 
Mylanilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai 
apteekista. 

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/004025/WC500196683.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004025/human_med_001948.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004025/human_med_001948.jsp

	Mitä Lopinavir/Ritonavir Mylan on ja mihin sitä käytetään?
	Miten Lopinavir/Ritonavir Mylania käytetään?
	Miten Lopinavir/Ritonavir Mylan vaikuttaa?
	Miten Lopinavir/Ritonavir Mylania on tutkittu?
	Mitkä ovat Lopinavir/Ritonavir Mylanin hyödyt ja riskit?
	Miksi Lopinavir/Ritonavir Mylan on hyväksytty?
	Miten voidaan varmistaa Lopinavir/Ritonavir Mylanin turvallinen ja tehokas käyttö?
	Muita tietoja Lopinavir/Ritonavir Mylanista

