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EPAR – sammendrag for offentligheden 

Zonisamid Mylan 
zonisamid 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 
Zonisamid Mylan. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale 
udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en 
praktisk vejledning i, hvordan Zonisamid Mylan bør anvendes. 

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zonisamid Mylan, kan du læse indlægssedlen 
eller kontakte din læge eller dit apotek. 

 

Hvad er Zonisamid Mylan, og hvad anvendes det til? 

Zonisamid Mylan anvendes til behandling af patienter med partielle anfald (epileptiske anfald, der 
udløses i en del af hjernen), herunder patienter med sekundær generalisering (dvs. anfald, der 
efterfølgende breder sig til hele hjernen). Det anvendes alene hos nydiagnosticerede voksne eller som 
tillægsbehandling hos voksne og børn fra seksårsalderen, der i forvejen får andre epilepsilægemidler. 

Zonisamid Mylan er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Zonisamid Mylan svarer til et 
"referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Abilify. 

Zonisamid Mylan indeholder det aktive stof zonisamid. 

Hvordan anvendes Zonisamid Mylan? 

Zonisamid Mylan udleveres kun efter recept og fås som kapsler (25, 50 og 100 mg). 

Når Zonisamid Mylan anvendes alene hos nydiagnosticerede voksne, er den anbefalede startdosis 
100 mg én gang dagligt i to uger. Dosen kan sættes op med 100 mg ad gangen med to ugers 
mellemrum. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 300 mg dagligt. 
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Når Zonisamid Mylan anvendes som tillægsbehandling til voksne, der allerede er under behandling, er 
den anbefalede startdosis 25 mg to gange dagligt. Efter én eller to uger kan dosen sættes op til 50 mg 
to gange dagligt og derefter sættes yderligere op med 100 mg ad gangen hver uge eller hver anden 
uge, afhængigt af patientens respons. Når der er nået en egnet dosis, kan Zonisamid Mylan gives én 
eller to gange dagligt. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er mellem 300 og 500 mg dagligt. 

Når Zonisamid Mylan anvendes som tillægsbehandling til børn fra seksårsalderen, der allerede er under 
behandling, afhænger dosen af legemsvægten. Den anbefalede startdosis er 1 mg pr. kg legemsvægt 
dagligt. Efter én eller to uger kan den daglige dosis gradvist øges med 1 mg pr. kg legemsvægt hver 
uge eller hver anden uge, indtil en egnet dosis er nået. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 
mellem 300 og 500 mg om dagen for et barn, der vejer mere end 55 kg, og 6-8 mg pr. kg legemsvægt 
for et barn, der vejer mindre end 55 kg. 

Hos patienter, der har lever- eller nyresygdom, eller som er i behandling med visse andre lægemidler, 
kan det være nødvendigt med længere mellemrum mellem dosisforøgelserne. Hvis behandlingen med 
Zonisamid Mylan skal afbrydes, bør dosen nedsættes gradvist. De nærmere oplysninger fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvordan virker Zonisamid Mylan? 

Det aktive stof i Zonisamid Mylan, zonisamid, er et antiepileptisk lægemiddel. Epileptiske anfald 
skyldes unormal elektrisk aktivitet i hjernen.  

Zonisamid menes at virke ved at blokere specifikke porer på nervecellernes overflade, de såkaldte 
natrium- og kalciumkanaler, hvorigennem natrium og kalcium normalt trænger ind i nervecellerne. Når 
kalcium og natrium trænger ind i nervecellerne, kan elektriske impulser overføres mellem dem. Ved at 
blokere disse kanaler forventes zonisamid at forhindre unormal elektrisk aktivitet i at sprede sig i 
hjernen, og derved reduceres risikoen for et epileptisk anfald.  

Zonisamid Mylan virker desuden på signalstoffet gammaaminosmørsyre (GABA, et kemisk stof, der 
anvendes af nervecellerne i deres indbyrdes kommunikation). Det kan medvirke til at stabilisere den 
elektriske aktivitet i hjernen. 

Hvordan blev Zonisamid Mylan undersøgt? 

Da Zonisamid Mylan er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset til at 
påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Zonegran. To lægemidler er bioækvivalente, 
når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen. 

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Zonisamid Mylan? 

Da Zonisamid Mylan er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses 
benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet. 

Hvorfor blev Zonisamid Mylan godkendt? 

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med 
EU’s krav er påvist, at Zonisamid Mylan er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med 
Zonegran. Det var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for 
Zonegran. Udvalget anbefalede, at Zonisamid Mylan godkendes til anvendelse i EU. 
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Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Zonisamid Mylan? 

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Zonisamid Mylan anvendes så sikkert som 
muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen 
for Zonisamid Mylan, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal 
følge. 

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen. 

Andre oplysninger om Zonisamid Mylan 

Den fuldstændige EPAR for Zonisamid Mylan findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger om behandling med Zonisamid Mylan, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne 
EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004127/human_med_001971.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004127/human_med_001971.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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