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Povzetek EPAR za javnost 
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tobramicin 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Vantobra. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU in pogoje 
njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Vantobra naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Vantobra in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Vantobra je antibiotik, ki se uporablja za zdravljenje dolgotrajne okužbe pljuč z bakterijo 
Pseudomonas aeruginosa pri bolnikih, starih šest let in več, ki imajo cistično fibrozo. Cistična fibroza je 
dedna bolezen, pri kateri se v pljučih kopiči gosta sluz, ki omogoča lažjo rast bakterij, kar povzroča 
okužbe. Bakterija P. aeruginosa je pogost vzrok za okužbe pri bolnikih s cistično fibrozo. 

Preden zdravnik predpiše zdravilo Vantobra, mora pretehtati njegovo uporabo glede na uradne 
smernice za ustrezno uporabo antibiotikov. 

Zdravilo Vantobra je „hibridno zdravilo“. Vsebuje zdravilno učinkovino tobramicin, ki je enaka zdravilni 
učinkovini v referenčnem zdravilu Tobi. Obe zdravili sta na voljo kot raztopini za nebulator. Zdravilo 
Vantobra se od zdravila Tobi razlikuje po tem, da ima višjo koncentracijo zdravilne učinkovine in da se 
inhalira z drugo vrsto nebulatorja. 

Kako se zdravilo Vantobra uporablja? 

Zdravilo Vantobra je na voljo v obliki raztopine za nebulator v enoodmernih vsebnikih, imenovanih 
„ampule“. Izdaja zdravila je le na recept. 

Zdravilo Vantobra se inhalira s pomočjo nebulatorja Tolero, ki raztopino v ampuli pretvori v fino 
meglico. Zdravilo se ne sme inhalirati z nobenim drugim pripomočkom. 
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Priporočeni odmerek je ena ampula dvakrat dnevno, po možnosti v razmaku 12 ur. Po 28 dneh 
zdravljenja bolnik prekine z zdravljenjem za 28 dni, preden začne z naslednjim 28-dnevnim ciklom 
zdravljenja. Cikli zdravljenja se lahko ponavljajo, dokler to bolniku po zdravnikovi presoji koristi. 

Če bolnik prejema tudi druga inhalacijska zdravila ali fizioterapijo prsnega koša, je priporočljivo, da 
vzame zdravilo Vantobra nazadnje. 

Kako zdravilo Vantobra deluje? 

Zdravilna učinkovina zdravila Vantobra, tobramicin, spada v skupino antibiotikov, imenovano 
„aminoglikozidi“. Deluje tako, da ovira nastajanje beljakovin, ki jih bakterija P. aeruginosa potrebuje za 
izgradnjo svojih celičnih sten, kar bakterijo poškoduje in nazadnje uniči. 

Kakšne koristi je zdravilo Vantobra izkazalo v študijah? 

Tobramicin se že več let uporablja za zdravljenje okužb z bakterijo P. aeruginosa pri bolnikih s cistično 
fibrozo, zato je predlagatelj v podporo uporabi zdravila Vantobra predložil podatke iz literature. 

Poleg tega je izvedel tudi študijo „biološke enakovrednosti“, v katero je bilo vključenih 58 bolnikov s 
cistično fibrozo, starih šest let in več, da bi ugotovil, ali zdravilo Vantobra vzpostavi podobno raven 
zdravilne učinkovine v telesu kot referenčno zdravilo Tobi. Rezultati študije so pokazali, da je zdravilo 
Vantobra primerljivo zdravilu Tobi. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vantobra? 

Neželeni učinki zdravila Vantobra niso pogosti. Kljub temu se pri 1 do 10 bolnikih od 1 000 pojavijo 
naslednji neželeni učinki: dispneja (težave z dihanjem), disfonija (hripavost), faringitis (vneto žrelo) in 
kašelj. Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Vantobra odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila 
Vantobra večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. CHMP je 
opozoril, da je inhaliranje tobramicina „zlati standard“ za zdravljenje okužb z bakterijo P. aeruginosa 
pri bolnikih s cistično fibrozo in da ga nekateri bolniki ne morejo jemati v obliki suhega praška, saj ga 
ne prenašajo. Za te bolnike bi bilo zdravilo Vantobra, ki se inhalira kot raztopina iz nebulatorja, 
koristna druga možnost. 

Poleg tega je čas, potreben za inhaliranje zdravila Vantobra, krajši kot pri drugih nebulatorjih 
tobramicina in primerljiv s časom, potrebnim za inhaliranje suhega praška. Zdravilo Vantobra je tako 
bolj priročno, zaradi česar je večja verjetnost, da bodo bolniki dosledni pri jemanju zdravila. 

Kar zadeva varnost, je Odbor ugotovil, da je varnostni profil tobramicina, ki se inhalira, dobro znan. Pri 
zdravilu Vantobra niso zabeležili nobenih neobičajnih pojavov glede varnosti. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Vantobra? 

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila Vantobra je bil pripravljen načrt obvladovanja tveganj. V 
skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti zdravila Vantobra in navodilo za njegovo 
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uporabo vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati 
zdravstveni delavci in bolniki. 

Dodatne informacije so na voljo v povzetku načrta obvladovanja tveganj 

Druge informacije o zdravilu Vantobra 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Vantobra, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 
18. marca 2015. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) in povzetek načrta obvladovanja tveganj za 
zdravilo Vantobra sta na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Vantobra 
preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 03-2015. 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/002633/WC500168181.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002633/human_med_001773.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002633/human_med_001773.jsp
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