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RAVIMI EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE 

VELOSULIN 

Kokkuvõte üldsusele 

 

Käesolev dokument on ravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, 
kuidas inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee hindas teostatud uuringuid, et koostada 
soovitused ravimi kasutamise kohta. 
Kui vajate oma tervisliku seisundi või ravi osas asjakohast lisateavet, lugege palun pakendi 
infolehte (mis on samuti ravimi Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma 
arsti või apteekriga. Kui soovite lisateavet inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee 
soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu materjale (samuti ravimi Euroopa avaliku 
hindamisaruande osa).  
 
 
Mis on Velosulin? 
Velosulin on selge värvitu insuliini lahus viaalides, mida kasutada süstimiseks või infusiooniks. 
Velosulini toimeaine on iniminsuliin (rDNA).  
 
Milleks Velosulini kasutatakse? 
Velosulini kasutatakse suhkurtõbe põdevate patsientide ravimiseks.  
Seda ravimit võib saada üksnes retsepti alusel. 
 
Kuidas Velosulini kasutatakse? 
Velosulin on mõeldud subkutaanseks (nahaaluseks) pidevinfusiooniks, kasutades insuliini 
infusioonipumpa. Velosulini võib süstida ka veeni või naha alla. Velosulin on kiiretoimeline insuliin ja 
seda võib kasutada koos pikatoimeliste insuliinidega. 
Patsiendi veresuhkru taset tuleb pidevalt kontrollida, et leida tõhusalt toimiv vähim annus. Velosulini 
peab süstima enne söögikordi (täpset ajastamist vt pakendi infolehelt). 
 
Kuidas Velosulin toimib? 
Suhkurtõbi on haigus, mille puhul organism ei tooda veresuhkru kontrollimiseks piisavalt insuliini. 
Velosulin on asendusinsuliin, mis on identne kõhunäärme toodetud insuliiniga. Velosulini toimeainet 
iniminsuliini (rDNA) valmistatakse meetodil, mis on tuntud rekombinant-tehnika nime all. Insuliini 
toodetakse pärmi alusel, millesse on viidud insuliini tekitamist võimaldav geen (DNA). 
Asendusinsuliin toimib samuti kui loomulikul teel tekkiv insuliin, aidates glükoosil siseneda verest 
rakkudesse. Veresuhkru taseme kontrollimisega vähendatakse suhkurtõve sümptomeid ja tüsistusi. 
Velosulinis sisalduva insuliini lahus on eriliselt valmistatud, et see oleks infusioonipumbas 
manustamise ajal stabiilne. 
 
Kuidas Velosulini uuriti? 
Velosulini toetavad uuringud on samad, mida kasutati Euroopa Liidus heaks kiidetud teise insuliini, 
Actrapidi puhul.  Uuringute käigus mõõdeti veresuhkru taset või sellise aine (glükoseerunud 
hemoglobiini, HbA1c) hulka, mis näitab, kui hästi on veresuhkur kontrolli all. On uuritud ka 
insuliinipumbaga kasutatavat Velosulini. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Velosulini kasulikkus? 
Velosulin põhjustas HbA1c taseme vähenemist, mis näitas, et veresuhkru tase oli samasuguse kontrolli 
all kui muu iniminsuliiniga. Velosulin oli tõhus nii I kui ka II tüüpi suhkurtõve puhul.  
 
Millised on Velosuliniga seostatavad riskid?  
Velosulin võib põhjustada hüpoglükeemiat (madalat vere glükoosisisaldust). Velosulini kohta teatatud 
kõrvalnähtude täielikku kirjeldust lugege palun pakendi infolehest. 
Velosulini ei tohi kasutada patsiendid, kes on iniminsuliini (rDNA) või Velosulini mis tahes muu 
koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Samuti võib osutuda vajalikuks kohandada Velosulini 
annust, kui seda võetakse koos mitme muu ravimiga, mis võivad mõjutada veresuhkru taset (selliste 
ravimite täielik nimekiri on esitatud pakendi infolehes). 
 
Miks Velosulin heaks kiideti?  
Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis otsusele, et Velosulini kasulikkus suhkurtõve 
ravis on suurem kui sellega seonduvad riskid. Velosulinile soovitati anda müügiluba. 
 
Muu Velosulini puudutav teave: 
Euroopa Komisjon väljastas Velosulini müügiloa, mis on kehtiv kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
ettevõttele Novo Nordisk A/S 7. oktoobril 2002. 
 
Velosulini täielik Euroopa avalik hindamisaruanne on esitatud siin. 
 

 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2007. 




