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EPAR - sammendrag for offentligheden 

Pravafenix 
pravastatin/fenofibrat 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 

Pravafenix. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede 

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til 

sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Pravafenix. 

 

Hvad er Pravafenix? 

Pravafenix er et lægemiddel, der indeholder de aktive stoffer pravastatin og fenofibrat. Det fås som 

grønne og olivengrønne kapsler, der indeholder 40 mg pravastatin og 160 mg fenofibrat. 

Hvad anvendes Pravafenix til? 

Pravafenix anvendes til voksne, som har høj risiko for hjertesygdom, og hvis "lavdensitetslipoprotein" 

(LDL eller "dårligt" kolesterol) allerede kontrolleres med pravastatin alene, men som stadig har brug 

for at forbedre deres kolesterolniveauer og reducere deres niveauer af triglycerider (en fedttype). 

Lægemidlet udleveres kun efter recept. 

Hvordan anvendes Pravafenix? 

Inden behandlingen med Pravafenix påbegyndes, skal lægen først undersøge alle mulige årsager til 

patientens unormale kolesterol- og triglyceridniveauer og sætte patienten på en passende diæt. 

Den anbefalede dosis er én kapsel dagligt i forbindelse med aftensmåltidet. Lægemidlet bør altid tages 

sammen med mad, eftersom det ikke optages lige så godt på tom mave. Patientens blod skal 

kontrolleres jævnligt for at se, hvordan lægemidlet virker. Lægen bør afbryde behandlingen, hvis der 

ikke er opnået en tilstrækkelig respons i løbet af tre måneder.  

 



Hvordan virker Pravafenix? 

De aktive stoffer i Pravafenix, pravastatin og fenofibrat, virker på forskellige måder, og deres 

virkninger supplerer hinanden. 

Pravastatin tilhører en gruppe, der kaldes "statiner". Det reducerer blodets totale kolesterolindhold ved 

at hæmme virkningen af HMG-CoA-reduktase, som er et enzym i leveren, der er med til at danne 

kolesterol. Eftersom leveren har brug for kolesterol til at danne galde, får det reducerede 

kolesterolniveau i blodet levercellerne til at danne receptorer, som trækker kolesterol ud af blodet, 

hvilket får kolesterolniveauet til at falde yderligere. Det kolesterol, der trækkes ud af blodet på denne 

måde, er LDL eller "dårligt" kolesterol. 

Fenofibrat er en "PPAR-agonist". Det aktiverer en receptortype, som kaldes "peroxisom proliferator-

aktiveret receptor af alfa-typen", og som er med til at nedbryde fedt i maden, navnlig triglycerider. Når 

receptorerne aktiveres, fremskyndes nedbrydningen af fedt, hvilket bidrager til at holde blodet fri for 

kolesterol og triglycerider. 

Hvordan blev Pravafenix undersøgt? 

Eftersom pravastatin og fenofibrat er blevet anvendt i lægemidler i en årrække, fremlagde 

virksomheden information fra den videnskabelige litteratur foruden resultaterne fra virksomhedens 

egne undersøgelser.  

Virksomheden foretog en hovedundersøgelse, hvor Pravafenix blev sammenlignet med pravastatin 

alene hos 248 patienter med høj risiko for hjertesygdom, som havde unormale kolesterol- og 

triglyceridniveauer. Det primære effektmål var en reduktion af kolesterolniveauet efter 12 uger 

(undtagen HDL eller "godt" kolesterol).  

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Pravafenix? 

I hovedundersøgelsen viste Pravafenix sig at være mere effektivt end pravastatin alene til reduktion af 

ikke-HDL-kolesterolniveauet. Ikke-HDL-kolesterolniveauet blev i gennemsnit reduceret med ca. 14 % 

hos patienter, der tog Pravafenix, sammenlignet med 6 % hos patienter, der tog pravastatin alene. 

Hvilken risiko er der forbundet med Pravafenix? 

De mest almindelige bivirkninger med Pravafenix (som optræder hos mellem 1 og 10 ud af 100 

patienter) er abdominal distension (oppustethed), abdominale smerter (mavesmerter), forstoppelse, 

diarré, mundtørhed, dyspepsi (halsbrand), opstød, flatulens (luft i maven), kvalme, abdominalt ubehag 

(ubehag i maven), opkastning og forhøjede leverenzymniveauer i blodet. Den fuldstændige liste over 

alle de indberettede bivirkninger ved Pravafenix fremgår af indlægssedlen. 

Pravafenix må ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over for de aktive 

stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. Pravafenix må ikke anvendes til patienter under 

18 år eller til patienter med svære leverproblemer, moderate til svære nyreproblemer, fotoallergi eller 

fototoksiske reaktioner (allergiske reaktioner eller skader på huden som følge af udsættelse for sollys) 

under behandlingen med fibrater eller ketoprofen. Det må heller ikke anvendes til patienter med 

galdeblæresygdom, kronisk eller akut pankreatitis (betændelse i bugspytkirtlen) eller til patienter, som 

tidligere har haft myopati (muskelsygdomme) eller rhabdomyolyse (nedbrydning af muskelfibre) efter 

behandling med et statin eller et fibrat. Det må ikke gives til gravide eller ammende kvinder. 
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Hvorfor blev Pravafenix godkendt? 

CHMP tog nyligt publicerede data i betragtning om fordelene ved kombinationen af statiner og 

fenofibrat. Udvalget noterede sig ligeledes, at fordelene ved Pravafenix navnlig sås hos patienter med 

høje triglyceridniveauer og lave HDL-kolesterolniveauer. Udvalget konkluderede således, at fordelene 

ved Pravafenix opvejer risiciene for denne patientgruppe og anbefalede udstedelse af 

markedsføringstilladelse for Pravafenix. 

Andre oplysninger om Pravafenix 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Pravafenix til Laboratoires SMB s.a. den 14 april 2011. Markedsføringstilladelsen er gyldig i 

fem år, hvorefter den kan fornyes. 

Den fuldstændige EPAR for Pravafenix findes på EMA's websted: ema.europa.eu/Find medicine/Human 

medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling 

med Pravafenix, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller 

dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2011. 
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