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Rezumat EPAR destinat publicului 

Pravafenix 
pravastatină/fenofibrat 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare (EPAR) pentru 

Pravafenix. Documentul explică modul în care Comitetul pentru medicamente de uz uman a evaluat 

medicamentul, pentru a emite avizul în favoarea acordării autorizaţiei de introducere pe piaţă şi 

recomandările privind condiţiile de utilizare pentru Pravafenix. 

 

Ce este Pravafenix? 

Pravafenix este un medicament care conţine substanţele active pravastatină şi fenofibrat. Acesta este 

disponibil sub formă de capsule de culoare verde şi măslinie care conţin 40 mg pravastatină şi 160 mg 

fenofibrat. 

Pentru ce se utilizează Pravafenix? 

Pravafenix se utilizează la adulţi cu risc crescut de boală cardiacă, la care colesterolul din „lipoproteine 

de mică densitate” (LDL sau „colesterolul rău”) este deja controlat cu pravastatină în monoterapie, dar 

care trebuie să îşi amelioreze în continuare nivelurile de colesterol şi să îşi reducă valorile trigliceridelor 

(un tip de grăsimi). 

Medicamentul se poate obţine numai pe bază de reţetă. 

Cum se utilizează Pravafenix? 

Înainte de iniţierea tratamentului cu Pravafenix, medicul trebuie să investigheze mai întâi toate cauzele 

posibile ale nivelurilor anormale de colesterol şi trigliceride ale pacientului şi să recomande un regim 

alimentar adecvat pacientului. 

Doza recomandată este de o capsulă pe zi administrată în timpul mesei de seară. Medicamentul trebuie 

luat întotdeauna împreună cu alimente deoarece nu se absoarbe foarte bine pe stomacul gol. Sângele 



pacientului trebuie monitorizat cu regularitate pentru a vedea cum acţionează medicamentul. Medicul 

trebuie să întrerupă tratamentul dacă nu se observă un răspuns adecvat în decurs de trei luni.  

Cum acţionează Pravafenix? 

Substanţele active din Pravafenix, pravastatina şi fenofibratul, acţionează în moduri diferite, iar 

acţiunile lor au un efect complementar. 

Pravastatina aparţine grupei de medicamente numite „statine”. Aceasta reduce colesterolul total din 

sânge prin blocarea acţiunii HMG-CoA reductazei, o enzimă din ficat implicată în producţia de colesterol. 

Întrucât ficatul are nevoie de colesterol pentru a produce bila, nivelul redus de colesterol din sânge 

determină celulele hepatice să producă receptori care extrag colesterolul din sânge, reducând şi mai 

mult nivelul acestuia. Colesterolul extras astfel din sânge este colesterolul LDL sau „rău”. 

Fenofibratul este un „agonist al PPAR”. Acesta activează un tip de receptor numit „receptor de tip alfa 

activator al proliferării peroxizomilor”, care este implicat în descompunerea grăsimilor din hrană, în 

special a trigliceridelor. Atunci când receptorii sunt activaţi, descompunerea grăsimilor este accelerată 

şi acest lucru ajută la „curăţarea” sângelui de colesterol şi trigliceride. 

Cum a fost studiat Pravafenix? 

Întrucât pravastatina şi fenofibratul sunt utilizate în medicamente de mai mulţi ani, societatea a 

prezentat informaţii din literatura ştiinţifică de specialitate pe lângă rezultatele din propriile sale studii.  

Societatea a desfăşurat un singur studiu principal, în care Pravafenix a fost comparat cu pravastatina 

în monoterapie la 248 de pacienţi cu risc crescut de boală cardiacă şi care prezentau niveluri anormale 

de colesterol şi grăsimi de tipul trigliceridelor. Principala măsură a eficacităţii a fost reducerea nivelului 

de colesterol după 12 săptămâni (excluzând colesterolul HDL sau „bun”).  

Ce beneficii a prezentat Pravafenix pe parcursul studiilor? 

În cadrul studiului principal, s-a demonstrat că Pravafenix este mai eficace decât pravastatina în 

monoterapie în reducerea nivelurilor de colesterol non-HDL. Nivelurile de colesterol non-HDL au fost 

reduse, în medie, cu aproximativ 14% la pacienţii care luau Pravafenix în comparaţie cu 6% la pacienţii 

care luau doar pravastatină. 

Care sunt riscurile asociate cu Pravafenix? 

Cele mai frecvente efecte secundare ale tratamentului cu Pravafenix (observate la 1 până la 

10 pacienţi din 100) sunt distensie abdominală (balonare), dureri abdominale (dureri de stomac), 

constipaţie, diaree, uscăciune a gurii, dispepsie (arsuri la stomac), eructaţie (râgâială), flatulenţă 

(gaze), greaţă (senzaţie de rău), disconfort abdominal, vărsături şi niveluri crescute ale enzimelor 

hepatice din sânge. Pentru lista completă a efectelor secundare raportate în urma tratamentului cu 

Pravafenix, a se consulta prospectul. 

Pravafenix nu trebuie administrat persoanelor care pot prezenta hipersensibilitate (alergie) la 

substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului. Pravafenix nu se 

administrează la pacienţi cu vârsta sub 18 ani sau la pacienţi cu probleme hepatice severe, probleme 

renale moderate până la severe, fotoalergie sau reacţii fototoxice (reacţie alergică sau leziune a pielii 

cauzată de expunerea la lumină) în timpul tratamentului cu fibraţi sau ketoprofen. De asemenea, 

medicamentul nu se administrează la pacienţi cu boală a vezicii biliare, pancreatită cronică sau acută 

(inflamarea pancreasului) sau antecedente de miopatie (afecţiuni musculare) sau rabdomioliză 
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(descompunerea fibrelor musculare) în urma tratamentului cu o statină sau un fibrat. Produsul nu se 

administrează femeilor gravide sau care alăptează. 

De ce a fost aprobat Pravafenix? 

CHMP a examinat datele recent publicate privind beneficiile combinaţiei dintre statine şi fenofibrat. De 

asemenea, comitetul a remarcat că beneficiile Pravafenix se manifestă, în principal, la pacienţii care 

prezintă niveluri ridicate de grăsimi de tipul trigliceridelor şi niveluri scăzute de colesterol HDL. Prin 

urmare, comitetul a hotărât că beneficiile Pravafenix sunt mai mari decât riscurile asociate la acest 

grup de pacienţi şi a recomandat acordarea unei autorizaţii de introducere pe piaţă pentru acest produs. 

Alte informaţii despre Pravafenix 

Comisia Europeană a acordat Laboratoires SMB s.a. o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru 

Pravafenix, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la 14 aprilie 2011. Autorizaţia de introducere 

pe piaţă este valabilă cinci ani, după care poate fi reînnoită. 

EPAR-ul complet pentru Pravafenix este disponibil pe site-ul agenţiei: ema.europa.eu/Find 

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Pentru mai multe informaţii 

referitoare la tratamentul cu Pravafenix, citiţi prospectul (care face parte, de asemenea, din EPAR) sau 

consultaţi medicul sau farmacistul. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 02-2011. 
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