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Slenyto (melatoniin) 
Ülevaade ravimist Slenyto ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Slenyto ja milleks seda kasutatakse? 

Slenyto on ravim, mida kasutatakse insomnia (unehäirete) raviks 2–18 aasta vanustel lastel ja 
noorukitel, kellel on: 

• autismispektri häire – rühm seisundeid, mis mõjutavad patsiendi sotsiaalset interaktsiooni; 

• Smithi-Magenise sündroom – arenguhäire, mis võib põhjustada õpiraskusi. 

Slenytot kasutatakse pärast seda, kui muud abinõud, näiteks korrapärase unerežiimi hoidmine, ei ole 
toiminud. 

Ravim sisaldab toimeainena melatoniini. 

Kuidas Slenytot kasutatakse? 

Slenytot turustatakse tablettidena (1 ja 5 mg). Tavaannus on 2 mg manustatuna 30 minutit kuni 
1 tund enne magamaminekut. Kui ravimi toime ei ole piisav, tohib annust suurendada annuseni 10 mg. 
Arst peab ravi korrapäraselt, st vähemalt iga 6 kuu järel läbi vaatama ning ravi tohib jätkata üksnes 
juhul, kui see on patsiendile kasulik. 

Slenyto on retseptiravim. Lisateavet Slenyto kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri 
oma arsti või apteekriga. 

Kuidas Slenyto toimib? 

Slenyto toimeaine melatoniin on looduslikult esinev hormoon, mida tavaliselt toodab ajus paiknev 
käbinääre. Melatoniin osaleb organismi unetsükli koordineerimisel, avaldades toimet rakkudele aju 
teatud piirkondades ning aidates kaasa uinumisele. Pimeduse saabudes melatoniini sisaldus veres 
tavaliselt suureneb, saavutades maksimaalse taseme keskööl. Arenguhäiretega patsientidel võib 
organismis tekkida vähem melatoniini ning see võib omakorda põhjustada insomniat. Slenyto 
suurendab melatoniini sisaldust veres ja aitab seeläbi patsiendil magada. Slenyto vabastab melatoniini 
aeglaselt mõne tunni vältel, imiteerides loodusliku melatoniini tootmist organismis. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Slenyto kasulikkus? 

On tõendatud Slenyto efektiivsus neuroloogiliste seisunditega, sealhulgas autismispektri häire ja 
Smithi-Magenise sündroomiga laste ja noorukite uneaja pikendamisel. Põhiuuringus, milles osales 
125 patsienti, magasid 13 nädala vältel Slenytot kasutanud patsiendid igal ööl keskmiselt 51 minutit 
kauem ning platseebot (näiv ravim) kasutanud patsiendid 19 minutit kauem. Peale selle kulus Slenytot 
kasutanud lastel uinumiseks tavalisest ligikaudu 38 minutit vähem ning platseebot kasutanud 
patsientidel 13 minutit vähem. 

Kõik patsiendid olid varem proovinud muid abinõusid, näiteks korrapärase unerežiimi hoidmist, kuid 
need ei toiminud. 

Mis riskid Slenytoga kaasnevad? 

Slenyto kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st) on unisus, väsimus, 
meeleolukõikumised, peavalu, ärrituvus, agressiivsus ja pohmelusetunne. Kõrvalnähtude ja piirangute 
täielik loetelu on pakendi infolehel. 

ELis Slenytole väljastatud müügiloa põhjendus 

Insomniat esineb paljudel neuroloogiliste seisundite, näiteks autismispektri häirete ja Smithi-Magenise 
sündroomiga lastel ning ravivalikuid on vähe. 

On tõendatud, et Slenyto pikendab nende patsientide uneaega: Slenytot kasutanud patsiendid magasid 
igal ööl keskmiselt 51 minutit kauem ning platseebot kasutanud patsiendid 19 minutit kauem. 2 aasta 
jooksul täheldatud ravimi kõrvalnähud tundusid olevat kerged või mõõdukad, kuid pikaajalise ohutuse 
kohta on vaja rohkem andmeid. 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Slenyto kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Slenyto ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Slenyto ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Slenyto kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Slenyto 
kõrvaltoimeid hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Slenyto kohta 

Lisateave Slenyto kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. 
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