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Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Vaniqa. 
Pojasnjuje, kako je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) ocenil zdravilo Vaniqa, na 
podlagi česar je oblikoval mnenje za odobritev dovoljenja za promet z njim in priporočila glede pogojev 
njegove uporabe. 

 

Kaj je zdravilo Vaniqa? 

Zdravilo Vaniqa je krema bele barve, ki vsebuje zdravilno učinkovino eflornitin (115 mg). 

Za kaj se zdravilo Vaniqa uporablja? 

Zdravilo Vaniqa se uporablja za zdravljenje obraznega hirsutizma pri ženskah. Obrazni hirsutizem je 
prekomerna poraščenost po obrazu, pogosto na podoben način kot pri moških. 

Zdravilo se dobi samo na recept. 

Kako se zdravilo Vaniqa uporablja? 

Zdravilo Vaniqa se dvakrat na dan (v vsaj osemurnih presledkih) nanese na čisto in suho kožo 
prizadetih predelov obraza in brade. Nanesti jo je treba v tankem sloju in jo dobro vtreti v kožo. 
Izboljšanje se lahko pokaže v osmih tednih od začetka zdravljenja. Nadaljevanje zdravljenja je 
potrebno za vzdrževanje koristnega učinka zdravila in lahko privede do nadaljnjega izboljšanja. Če po 
štirih mesecih zdravljenja ni opaziti izboljšanja stanja, je treba zdravljenje z zdravilom Vaniqa prekiniti. 
Za nekatere ženske je lahko poleg zdravila Vaniqa še naprej potrebna uporaba drugih metod 
odstranjevanja dlak (puljenje, britje). 
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Kako zdravilo Vaniqa deluje? 

Zdravilna učinkovina zdravila Vaniqa, eflornitin, deluje tako, da zavira delovanje encima, imenovanega 
ornitin dekarboksilaza. Ta encim se nahaja v čebulici mešička, kjer nadzira izgradnjo dlak. Če je encim 
blokiran, je rast dlak upočasnjena. 

Kako je bilo zdravilo Vaniqa raziskano? 

Učinkovitost zdravila Vaniqa so raziskovali v dveh kliničnih preskušanjih, v katerih je sodelovalo 596 
žensk, ki so jih do 24 tednov zdravili z zdravilom Vaniqa ali placebom (zdravilom brez zdravilne 
učinkovine, v tem primeru s kremo brez zdravilne učinkovine). Učinkovitost zdravljenja je na koncu 
študije ocenil zdravnik, ki je stopnjo hirsutizma opredelil kot „čisto/skoraj čisto“, „očitno izboljšanje“, 
„izboljšanje“ ali „ni izboljšanja/slabše“, 48 ur po tem, ko so si ženske obrile zdravljene predele obraza 
in brado. 

Kakšne koristi je zdravilo Vaniqa izkazalo med študijami? 

Izboljšanje je bilo vidno že osem tednov po začetku zdravljenja. V obeh študijah je bilo pri uporabi 
zdravila Vaniqa v primerjavi s placebom vidno znatno izboljšanje. Po primerjavi vseh rezultatov je bilo 
zdravljenje uspešno (opredeljeno kot „čisto/skoraj čisto“ ali „očitno izboljšanje“) pri 35 % žensk, 
zdravljenih z zdravilom Vaniqa, v primerjavi z 9 % tistih, ki so prejemale placebo. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vaniqa? 

Najpogostejši neželeni učinek zdravila Vaniqa (opažen pri več kot 1 bolnici izmed 10) so akne. Za 
celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Vaniqa, glejte navodilo za 
uporabo. 

Zdravila Vaniqa ne smejo uporabljati osebe, ki utegnejo biti preobčutljive za (alergične na) eflornitin ali 
katero koli drugo sestavino zdravila. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne uporabe zdravila Vaniqa? 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je zaključil, da so koristi zdravila Vaniqa večje 
od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenje za promet. 

Druge informacije o zdravilu Vaniqa: 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Vaniqa, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila 
dne 20 marca 2001. Dovoljenje za promet z zdravilom velja za nedoločen čas. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Vaniqa je na voljo spletni strani 
agencije ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Za več 
informacij o zdravljenju z zdravilom Vaniqa preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del EPAR) ali 
se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 04-2013. 
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