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Veyvondi (alfavonikog) 
Ülevaade ravimist Veyvondi ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Veyvondi ja milleks seda kasutatakse? 

Veyvondi on ravim, mida kasutatakse verejooksu peatamiseks von Willebrandi tõvega (pärilik 
veritsushäire) patsientidel, keda ei saa ravida desmopressiiniga, või kui viimane ei ole efektiivne. 

Seda kasutatakse vajaduspõhiselt verejooksu raviks, samuti verejooksu ennetamiseks ja raviks 
operatsiooni ajal. 

Veyvondi sisaldab toimeainena alfavonikogi. 

Kuidas Veyvondit kasutatakse? 

Veyvondi on retseptiravim. Ravi peab toimuma veritsushäiretega patsientide ravis kogenud arsti 
järelevalve all. 

Veyvondit turustatakse veenisüstelahuse pulbri ja lahustina, mis segatakse kokku süstelahuse 
valmistamiseks. Annus ja manustamise sagedus sõltuvad verejooksu liigist ja raskusastmest või 
operatsiooni ulatusest ning patsiendi seisundist ja kehamassist. 

Lisateavet Veyvondi kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga. 

Kuidas Veyvondi toimib? 

Von Willebrandi tõvega patsientidel puudub vere normaalseks hüübimiseks vajalik valk (von 
Willebrandi faktor) ning seetõttu tekib neil kergesti verejookse. Veyvondi toimeaine alfavonikog toimib 
organismis samamoodi nagu looduslik von Willebrandi faktor. See asendab puuduvat valku, 
soodustades vere hüübimist ning võimaldades veritsushäiret ajutiselt kontrolli all hoida. 

Milles seisneb uuringute põhjal Veyvondi kasulikkus? 

Veyvondi kasulikkust verejooksu peatamisel tõendati kahes põhiuuringus, milles osales 52 von 
Willebrandi tõvega patsienti. 
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Esimeses uuringus sai 37 patsienti Veyvondit verejooksu raviks. Efektiivsuse põhinäitaja oli ravitoime 
hinnang. Patsiente, kellel Veyvondi-ravi õnnestus, oli 95% (20 patsienti 22st). Kokku registreeriti 
193 verejooksuepisoodi. Verejookse, mille korral hinnati Veyvondi ravitoime suurepäraseks või heaks, 
oli ligikaudu 98%. 

Teises uuringus said 15 patsienti Veyvondit verejooksu ennetamiseks operatsiooni ajal, sh suured 
operatsioonid, näiteks põlveliigese asendusoperatsioon. Uuringu ajal toimunud 15 suure või väikse 
operatsiooni korral hinnati Veyvondi ravitoimet verejooksuepisoodide ennetamisel suurepäraseks või 
heaks kõigi 15 operatsiooni korral. 

Mis riskid Veyvondiga kaasnevad? 

Veyvondi-ravi ajal võivad tekkida järgmised kõrvalnähud: ülitundlikkusreaktsioonid (allergia), 
trombemboolia tüsistused (probleemid trombide tekke tõttu veresoontes), von Willebrandi faktori 
vastaste inhibiitorite (antikehade) teke, mistõttu ravim enam ei toimi ega peata seetõttu verejooksu. 
Veyvondi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10st) on tasakaaluhäired, 
vertiigo (peapööritus), düsgeusia (maitsehäired), treemor, südame löögisageduse suurenemine, 
süvaveenitromboos (enamasti alajäseme süvaveeni veretromb), hüpertensioon (kõrge vererõhk), 
kuumahood, oksendamine, iiveldus, pruriit (kihelus), ebamugavustunne rindkeres, tuimus-, kirvendus- 
või torkimistunne infusioonikohal ning ebanormaalne EKG-leid. 

Veyvondi kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Veyvondit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on esinenud allergilisi reaktsioone hiire- või 
hamstrivalkude suhtes. 

ELis Veyvondile väljastatud müügiloa põhjendus 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Veyvondi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. Tõendati, et Veyvondi on efektiivne von Willebrandi tõvega 
patsientide veritsusepisoodide ravis. Samuti oli Veyvondi efektiivne operatsiooniga seotud verejooksu 
ennetamises ja veritsuse ravis. Euroopa Ravimiamet otsustas siiski, et nagu ka teiste sarnaste ravimite 
puhul, tohib Veyvondit kasutada üksnes juhul, kui desmopressiini (von Willebrandi tõve põhiravim) ei 
saa kasutada või kui selle toime ei ole piisav. 

Veyvondi kõrvalnähte käsitati kui tavapäraseid sellist tüüpi ravimitele. 

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

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

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

Muu teave Veyvondi kohta 

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