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1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 5 mg modificētās darbības cietās kapsulas 
Efmody 10 mg modificētās darbības cietās kapsulas 
Efmody 20 mg modificētās darbības cietās kapsulas 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Katra modificētas darbības cietā kapsula satur 5 mg hidrokortizona (hydrocortisonum). 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Katra modificētas darbības cietā kapsula satur 10 mg hidrokortizona (hydrocortisonum).. 
 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Katra modificētas darbības cietā kapsula satur 20 mg hidrokortizona (hydrocortisonum).. 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Modificētās darbības cietās kapsulas. 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Baltas līdz gandrīz baltas granulas saturoša kapsula (aptuveni 19 mm gara) ar necaurspīdīgu zilu 
vāciņu un necaurspīdīgu baltu korpusu ar uzdruku “CHC 5 mg”. 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Baltas līdz gandrīz baltas granulas saturoša kapsula (aptuveni 19 mm gara) ar necaurspīdīgu zaļu 
vāciņu un necaurspīdīgu baltu korpusu ar uzdruku “CHC 10 mg”. 
 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Baltas līdz gandrīz baltas granulas saturoša kapsula (aptuveni 22 mm gara) ar necaurspīdīgu oranžu 
vāciņu un necaurspīdīgu baltu korpusu ar uzdruku “CHC 20 mg”. 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1 Terapeitiskās indikācijas 
 
Iedzimtas virsnieru hiperplāzijas (IVH) ārstēšana pusaudžiem no 12 gadu vecuma un pieaugušajiem. 
 
4.2 Devas un lietošanas veids 
 
Devas 
 
Ārstēšana jāuzsāk ārstiem ar pieredzi IVH ārstēšanā. 
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Uzturošās terapijas deva jānosaka individuāli atkarībā no konkrētā pacienta atbildes reakcijas. Jālieto 
vismazākā iespējamā deva. 
 
Jāuzrauga klīniskā atbildes reakcija un rūpīgi jāvēro pacienti, lai atklātu pazīmes, kas varētu liecināt 
par nepieciešamību pielāgot devu, tai skaitā klīniskā statusa izmaiņas, ko izraisījusi slimības remisija 
vai saasinājumi, elektrolītu izmaiņas, jo īpaši hipokaliēmija, individuāla uzņēmība pret zālēm un stresa 
faktoru ietekme (piemēram, ķirurģiska operācija, infekcija, trauma). Tā kā šīm zālēm ir modificēta 
izdalīšanās, klīniskās atbildes reakcijas uzraudzībai tiek izmantotas asins analīzes. Vakarā lietotā deva 
jānovērtē, veicot asins analīzes no rīta, un no rīta lietotā deva jānovērtē, veicot asins analīzes agri 
pēcpusdienā. 
 
Pārāk lielas fiziskas un/vai garīgas slodzes laikā var būt jāpalielina Efmody deva un/vai papildus 
jālieto tūlītējas iedarbības hidrokortizons, jo īpaši pēcpusdienā vai vakarā. 
 
Vienlaicīgi lietojot spēcīgus CYP3A4 induktorus vai inhibitorus, jāapsver devas pielāgošana (skatīt 
4.5. apakšpunktu). 
 
Ārstēšana IVH gadījumā 
 
Ieteicamās hidrokortizona aizstājterapijas devas ir 10-15 mg/m2 dienā pusaudžiem no 12 gadu vecuma, 
kuriem augšana vēl nav beigusies, un 15-25 mg dienā pusaudžiem, kuriem augšana ir beigusies, kā arī 
pieaugušiem pacientiem ar IVH. Pacientiem, kuriem vēl zināmā mērā ir saglabājusies endogēnā 
kortizola sintēze, var pietikt arī ar mazāku devu. 
 
Uzsākot terapiju, kopējā dienas deva jāsadala divās devās, divas trešdaļas līdz trīs ceturtdaļas devas 
lietojot vakarā pirms naktsmiera, bet pārējo devas daļu — no rīta. Pēc tam pacientiem deva jātitrē, 
ņemot vērā individuālo atbildes reakciju. 
 
Rīta deva ir jālieto tukšā dūšā, vismaz 1 stundu pirms maltītes, vakara deva ir jālieto pirms naktsmiera, 
vismaz 2 stundas pēc dienas pēdējās maltītes. 
 
Pāreja no konvencionālās perorālās glikokortikoīdu terapijas uz Efmody 
 
Pacientiem pārejot no konvencionālās perorālās hidrokortizona aizstājterapijas uz Efmody, no sākuma 
jālieto tieši tāda pati kopējā dienas deva, taču tā jāsadala divās daļās, divas trešdaļas līdz trīs 
ceturtdaļas devas lietojot vakarā pirms naktsmiera, bet pārējo devu — no rīta. 
 
Pacientiem pārejot no citas glikokortikoīdu terapijas uz Efmody, jāizmanto atbilstošs pārrēķina 
koeficients un rūpīgi jāuzrauga pacientu atbildes reakcija. 
 
Pāreja uz Efmody lietošanu var izraisīt virsnieru mazspējas simptomus vai pārmērīgu aizvietotā 
hormona daudzumu devas optimizācijas laikā. 
 
Par 40 mg dienā lielāka hidrokortizona sākumdeva nav ieteicama. 
 
Nopietnas traumas, interkurentas slimības vai stresa periodi 
 
Nopietnās situācijās nekavējoties ir jāpalielina deva, un hidrokortizons jālieto parenterāli, nevis 
perorāli (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
Vieglākās situācijās, kad parenterāla hidrokortizona ievadīšana nav nepieciešama, fiziskās un/vai 
garīgas slodzes laikā papildus jālieto tāda pati tūlītējas iedarbības hidrokortizona kopējā dienas deva 
kā Efmody deva, sadalot to trīs devās; jāturpina arī Efmody lietošana atbilstoši parastajam dozēšanas 
režīmam (t. i., divkārša hidrokortizona dienas deva), lai varētu viegli atgriezties pie normālās Emfody 
aizstājdevas, tiklīdz papildu hidrokortizons vairs nav nepieciešams. 
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Ja ilgstoša stresa vai slimības dēļ hidrokortizona dienas deva ir ilgstoši palielināta, papildu 
hidrokortizona lietošana jāpārtrauc pakāpeniski un uzmanīgi. 
 
Izlaistas devas 
 
Ja Efmody deva ir izlaista, tā ir jālieto, tiklīdz iespējams. 
 
Īpašas populācijas 
 
Gados vecāki cilvēki 
 
Klīniskie dati par Efmody drošumu un iedarbīgumu par 65 gadiem vecākiem pacientiem nav pieejami. 
 
Nieru darbības traucējumi 
 
Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. 
Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ieteicams uzraudzīt klīnisko atbildes reakciju un 
var būt jāpielāgo deva (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
Aknu darbības traucējumi 
 
Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. 
Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ieteicams uzraudzīt klīnisko atbildes reakciju un 
var būt jāpielāgo deva (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
 
Pediatriskā populācija 
 
Klīniskie dati par Efmody drošumu un iedarbīgumu bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pieejami. 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ir pieejamas citas hidrokortizonu saturošas zāles. 
 
Pusaudži 
 
Klīniskie dati par Efmody drošumu un iedarbīgumu no 12 līdz 18 gadus veciem pusaudžiem nav 
pieejami. 
 
Lietošanas veids 
 
Kapsulas jālieto iekšķīgi. 
 
Pacientiem jāiesaka norīt kapsulas, uzdzerot ūdeni. 
 
Kapsulas nedrīkst sakost, jo kapsulu sakošana var ietekmēt zāļu izdalīšanās profilu. 
 
4.3 Kontrindikācijas 
 
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. 
 
4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Virsnieru krīze 
 
Pacientiem ar diagnosticētu virsnieru mazspēju, kuri lieto neatbilstošas dienas devas, vai situācijās, 
kad palielinās vajadzība pēc kortizola, var attīstīties akūta virsnieru mazspēja. Tādēļ pacientiem 
jāsniedz informācija par akūtas virsnieru mazspējas un virsnieru krīzes pazīmēm un simptomiem un 
par nepieciešamību nekavējoties vērsties pēc medicīniskas palīdzības. Pēkšņa hidrokortizona terapijas 
pārtraukšana rada virsnieru krīzes un nāves iestāšanās risku. 
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Saskaņā ar spēkā esošajām ārstēšanas vadlīnijām virsnieru krīzes laikā parenterāli, vēlams intravenozi, 
jāievada lielas hidrokortizona devas kopā ar 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma infūzijām. 
 
Pirms operācijas un nopietnas traumas vai interkurentas slimības laikā 
 
Pirms operācijas anesteziologs ir jāinformē par to, ka pacients lieto vai iepriekš ir lietojis 
kortikosteroīdus. 
 
Parenterāla hidrokortizona lietošana ir pamatota pārejošu slimības epizožu gadījumā, piemēram, ja 
pacientam ir smagas infekcijas, jo īpaši gastroenterīts ar vemšanu un/vai caureju, spēcīgs jebkādas 
izcelsmes drudzis vai pārmērīgs fizisks stress, piemēram, nopietni negadījumi un ķirurģiska operācija 
vispārējā anestēzijā. Ja hidrokortizonu nepieciešams lietot parenterāli, pacienta ārstēšana jānodrošina 
vietā ar reanimācijas iespējām gadījumam, ja pacientam attīstās virsnieru krīze. 
 
Vieglākās situācijās, piemēram, nelielas infekcijas, mērena jebkādas etioloģijas drudža un tādu stresu 
izraisošu situāciju kā nelielas ķirurģiskas procedūras gadījumā, kad parenterāla hidrokortizona 
ievadīšana nav nepieciešama, īpaša uzmanība jāpievērš akūtas virsnieru mazspējas attīstības riskam. 
 
Infekcijas 
 
Maz ticams, ka aizstājterapija ar hidrokortizonu varētu paaugstināt infekciju risku, tomēr pret visām 
infekcijām ir jāattiecas nopietni un agrīni jāuzsāk steroīdu devas palielināšana (skatīt 
4.2. apakšpunktu). IVH pacientiem infekcijas laikā pastāv dzīvībai bīstamas virsnieru krīzes risks, 
tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš klīniskām aizdomām par infekciju un agrīni jākonsultējas ar 
speciālistu. 
 
Imunizācija 
 
Ārstēšana ar kortikosteroīdiem IVH slimniekiem neizraisa imūnsupresiju, un tāpēc šīs terapijas laikā 
nav kontrindicēta vakcinēšana ar dzīvām vakcīnām. 
 
Kortikosteroīdu aizstājterapijas nevēlamās blakusparādības 
 
Vairums kortikosteroīdu izraisīto nevēlamo blakusparādību ir atkarīgas no devas un iedarbības ilguma. 
Tāpēc kortikosteroīdi kā aizstājterapijas līdzeklis ir saistīti ar mazāku blakusparādību iespējamību. 
 
Ārstēšana ar glikokortikoīdiem ir saistīta ar glikozes tolerances traucējumiem un cukura diabētu. 
Pacienti jābrīdina par cukura diabēta pazīmēm un par nepieciešamību to rašanās gadījumā vērsties pēc 
medicīniskas palīdzības. 
Visi glikokortikoīdi veicina kalcija izdalīšanos un mazina kaulaudu remodelēšanās ātrumu. Tādēļ 
ilgstoša glikokortikoīdu aizstājterapija var mazināt kaulu minerālvielu blīvumu (skatīt 
4.8. apakšpunktu). 
 
Pacienti ir jābrīdina par potenciāli nopietnām psihiskām nevēlamām blakusparādībām — eiforiju, 
māniju, psihozi ar halucinācijām un delīriju, kas novērots pieaugušiem pacientiem, kuri saņēmuši 
aizstājterapiju ar hidrokortizonu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Simptomi parasti rodas dažu dienu vai 
nedēļu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas. Lielas devas / sistēmiska lietošana var radīt lielāku risku 
(skatīt arī 4.5. apakšpunktu), taču devas līmeņi neļauj prognozēt nevēlamo reakciju sākumu, veidu, 
smaguma pakāpi vai ilgumu. Lielākā daļa reakciju izzūd pēc devas samazināšanas vai zāļu lietošanas 
pārtraukšanas, taču var būt nepieciešama specifiska ārstēšana. Pacientiem jānorāda, ka gadījumos, kad 
rodas satraucoši psiholoģiskie simptomi, jo īpaši tad, ja ir aizdomas par nomāktu garastāvokli vai 
pašnāvnieciskām domām, ir jākonsultējas ar ārstu. Pacientiem ir jāpievērš uzmanība arī iespējamiem 
psihiskiem traucējumiem, kas var rasties sistēmisko steroīdu devas samazināšanas / lietošanas 
pārtraukšanas laikā vai uzreiz pēc tās, lai gan par šādām reakcijām ziņots reti. 
 



 

  6   

Pacientiem, kuri saņem kortikosteroīdus, retos gadījumos ir radušās anafilaktoīdas reakcijas. Ja 
parādās anafilaktoīdi simptomi, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības (skatīt 
4.8. apakšpunktu). 
 
Kuņģa iztukšošanās un motilitātes traucējumi 
 
Modificētas darbības zāļu formas, piemēram, Emfody, nav ieteicamas pacientiem ar pastiprinātu 
kuņģa-zarnu trakta motilitāti, t. i., hronisku caureju, jo ir iespējams kortizola iedarbības traucējumu 
risks. Datu par pacientiem, kam apstiprināta lēna kuņģa iztukšošanās vai slimība/traucējums ar 
pavājinātu motilitāti, nav. Pacientiem ar šiem traucējumiem jākontrolē klīniskā atbildes reakcija. 
 
Augšanas aizture 
 
Kortikosteroīdi var kavēt bērnu un pusaudžu augšanu, un sekas var būt neatgriezeniskas. Ārstēšana 
jāierobežo līdz minimālajai devai, kas nepieciešama, lai panāktu vēlamo klīnisko atbildes reakciju, un, 
ja ir iespējams samazināt devu, tā jāsamazina pakāpeniski. Pārmērīgs ķermeņa masas pieaugums 
līdztekus samazinātam augšanas ātrumam vai citi Kušinga sindroma simptomi vai pazīmes liecina par 
pārmērīgu glikokortikoīdu aizvietošanu. Bērni ir bieži jāizmeklē, lai novērtētu augšanu, asinsspiedienu 
un vispārējo labsajūtu. 
 
Paātrināta dzimumnobriešana 
 
Pusaudžiem ar IVH ir iespējama paātrināta dzimumnobriešana. Pacienti rūpīgi jānovēro un, ja tiek 
konstatētas agrīnas pubertātes vai paātrinātas dzimumnobriešanas pazīmes, jāapsver devas 
palielināšana. Ieteicama rūpīga un regulāra pusaudžu vecuma pacientu uzraudzība un devas 
pielāgošana atbilstoši konkrētā pacienta atbildes reakcijai. 
 
Redzes traucējumi 
 
Saistībā ar sistēmisku un lokālu kortikosteroīdu lietošanu var tikt ziņots par redzes traucējumiem. Ja 
pacientam ir tādi simptomi kā redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta 
nosūtīšana pie oftalmologa, lai novērtētu to iespējamos cēloņus, kas var būt katarakta, glaukoma vai 
tādas retas slimības kā centrāla seroza horioretinopātija, par ko ticis ziņots pēc kortikosteroīdu 
sistēmiskas un lokālas lietošanas. 
 
IVH ārstēšanas laikā bieži papildus jālieto minerālkortikoīdi. 
 
4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Hidrokortizonu metabolizē citohroms P450 3A4 (CYP3A4). Tāpēc lietošana vienlaikus ar zālēm, kas 
inhibē vai inducē CYP3A4, var nevēlami izmainīt hidrokortizona koncentrāciju serumā un tādējādi 
paaugstināt nevēlamo blakusparādību, jo īpaši virsnieru krīzes, risku. Sagaidāms, ka šādu zāļu 
lietošanas laikā pacientiem var būt jāpielāgo deva, un pacienti ir rūpīgi jāuzrauga. 
 
CYP3A4 inducējošās zāles, kuru dēļ var būt jāpalielina Efmody deva, cita starpā ir šādas: 
 
- pretkrampju līdzekļi: fenitoīns, karbamazepīns un okskarbazepīns; 
- antibiotikas: rifampicīns un rifabutīns; 
- barbiturāti, tostarp fenobarbitāls un primidons; 
- pretretrovīrusu līdzekļi: efavirenzs un nevirapīns; 
- augu izcelsmes zāles, piemēram, divšķautņu asinszāle. 
 
CYP3A4 inhibējošās zāles/vielas, kuru dēļ var būt jāsamazina hidrokortizona deva, cita starpā ir 
šādas: 
 
- pretsēnīšu līdzekļi: itrakonazols, posakonazols, vorikonazols; 
- antibiotikas: eritromicīns un klaritromicīns; 
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- antiretrovīrusu zāles: ritonavīrs; 
- greipfrūtu sula; 
- lakrica. 
 
Kortikosteroīdi darbojas pretēji hipoglikemizējošo zāļu, tostarp insulīna, vēlamajai iedarbībai. 
 
4.6 Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 
 
Grūtniecība 
 
Hidrokortizons šķērso placentu. Hidrokortizonu galvenokārt metabolizē placentas 11βHSD2, 
pārveidojot to par neaktīvu kortizonu un tā samazinot tā iedarbību uz augli. Norāžu par to, ka 
aizstājterapija ar hidrokortizonu grūtniecēm būtu saistīta ar nelabvēlīgu ietekmi uz augli, nav. 
Hidrokortizonu kā aizstājterapijas līdzekli var lietot grūtniecības laikā. 
Pētījumos ar dzīvniekiem ir pierādīta kortikosteroīdu reproduktīvā toksicitāte (skatīt 
5.3. apakšpunktu). 
 
Barošana ar krūti 
 
Hidrokortizons izdalās mātes pienā. Taču aizstājterapijai lietotās hidrokortizona devas, iespējams, 
nerada klīniski nozīmīgu ietekmi uz bērnu. Hidrokortizonu kā aizstājterapijas līdzekli var lietot krūts 
barošanas laikā. 
 
Fertilitāte 
 
Dati par Efmody iespējamo ietekmi uz fertilitāti nav pieejami. Norāžu par to, ka hidrokortizons 
aizstājterapijai lietotās devās ietekmētu fertilitāti, nav. 
 
4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Efmody maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ir ziņots par nogurumu 
un reiboni. Neārstēta un slikti kompensēta virsnieru mazspēja var ietekmēt spēju vadīt 
transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
4.8 Nevēlamās blakusparādības 
 
Drošuma profila kopsavilkums 
 
Klīnisko pētījumu programmā kopumā visbiežākais nopietnais nevēlamais notikums bija akūta 
virsnieru mazspēja (4,2 % ar Efmody ārstēto pacientu), citas saistībā ar Efmody lietošanu bieži 
sastopamas reakcijas bija nogurums (11,7 % pacientu), galvassāpes (7,5 %), palielināta ēstgriba 
(5,8 %), reibonis (5,8 %) un palielināta ķermeņa masa (5,8 %). 
 
Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā 
 
Visbiežākās Efmody nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots klīnisko pētījumu programmas 
apvienotajā populācijā, ir norādītas tabulā turpmāk tekstā. Biežuma kategorijas ir definētas šādi: ļoti 
bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) un retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100).  
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1. tabula. Klīnisko pētījumu programmā konstatēto nevēlamo blakusparādību kopsavilkuma tabula. 
 

*Ietver muskuļu vājumu 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts 
 
Virsnieru mazspēja (tai skaitā akūti notikumi) 
 
Klīnisko pētījumu programmas laikā ziņots par akūtas virsnieru mazspējas gadījumiem, taču neviens 
no tiem netika uzskatīts par saistītu ar Efmody. Pacienti ar virsnieru mazspēju ir jāuzrauga, lai 
konstatētu un nekavējoties ārstētu akūtu virsnieru mazspēju (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). 
 
Retos gadījumos kortikosteroīdu lietotājiem ir radušās anafilaktiskas reakcijas, jo īpaši pacientiem ar 
iepriekšēju alerģiju pret zālēm. 
 
Vēsturiskās kohortās pieaugušajiem, kuriem kopš bērnības ir ārstēta IVH, tika konstatēts samazināts 
kaulu minerālvielu blīvums un palielināts lūzumu biežums (skatīt 4.4. apakšpunktu); nav zināms, vai 
tas ir saistīts ar hidrokortizona lietošanu saskaņā ar pašreizējo aizstājterapijas dozēšanas režīmu. 
 
Vēsturiskās tādu pieaugušo kohortās, kuriem IVH ārstēta kopš bērnības, konstatēts, ka šiem 
pacientiem ir palielināts kardiovaskulāro riska faktoru skaits un augstāks cerebrovaskulāras slimības 
risks nekā vispārējā populācijā — nav skaidrs, vai tas ir saistīts ar hidrokortizona terapiju saskaņā ar 
pašreizējiem aizstājterapijas dozēšanas režīmiem. 
 

MedDRA orgānu sistēmu klasifikācija  Notikums Biežums 
Endokrīnās sistēmas traucējumi Virsnieru mazspēja, tai skaitā akūti 

traucējumi 
Bieži 

Vielmaiņas un uztures traucējumi Palielināta ēstgriba Bieži 
Ēstgribas trūkums Bieži 
Traucēta glikozes regulācija tukšā dūšā Bieži 

Psihiskie traucējumi  Bezmiegs Bieži 
Patoloģiski sapņi Bieži 
Nomākts garastāvoklis Bieži 
Miega traucējumi Bieži 

Nervu sistēmas traucējumi Galvassāpes Bieži 
Reibonis Bieži 
Karpālā kanāla sindroms Bieži 
Parestēzija Bieži 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi  Slikta dūša Bieži 
Sāpes vēdera augšdaļā Bieži 

Ādas un zemādas audu bojājumi Pinnes Bieži 
Patoloģiska matu augšana Bieži 

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas 
bojājumi  

Artralģija Bieži 
Muskuļu nogurums*  Bieži 
Mialģija Bieži 
Sāpes ekstremitātēs Bieži 

Vispārēji traucējumi un reakcijas 
ievadīšanas vietā 

Astēnija Bieži 
 

Nogurums Ļoti 
bieži 

Izmeklējumi Palielināta ķermeņa masa Bieži 
Paaugstināts renīna līmenis Bieži 
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Pediatriskā populācija 
 
Efmody klīniskās izstrādes programmā pediatriskie pacienti nebija iekļauti. Pediatrijā hidrokortizons ir 
lietots vairāk nekā 60 gadus, un tā drošuma profils ir līdzīgs pieaugušo drošuma profilam. Bērniem, 
kuri ar hidrokortizonu ārstēti IVH dēļ, ir tikusi novērota augšanas aizture, un tās cēlonis var būt gan 
traucējumi, gan hidrokortizons. Ar hidrokortizonu ārstētiem pediatriskiem IVH pacientiem ir novērota 
paātrināta dzimumnobriešana, un tā ir saistīta ar pārmērīgu androgēnu sintēzi virsnierēs (skatīt 
4.4. apakšpunktu). 
 
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 
 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 
ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 
jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās 
ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. 
 
4.9 Pārdozēšana 
 
Par akūtu toksicitāti un/vai nāvi pēc hidrokortizona pārdozēšanas ziņots reti. Antidots nav pieejams. 
Hroniskas saindēšanās reakciju ārstēšana nav indicēta, ja vien pacienta stāvoklis nepadara viņu 
neparasti uzņēmīgu pret hidrokortizona kaitīgo ietekmi. Šādā gadījumā pēc vajadzības jāveic 
simptomātiska ārstēšana. 
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
5.1 Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: kortikosteroīdi sistēmiskai lietošanai; glikokortikoīdi. ATĶ kods: 
H02AB09. 
 
Darbības mehānisms 
 
Hidrokortizons ir glikokortikoīds. Iedarbojoties uz intracelulārajiem steroīdu receptoriem, 
glikokortikoīdiem piemīt dažāda ietekme dažādos audos. 
 
Farmakodinamiskā iedarbība 
 
Hidrokortizons ir glikokortikoīds un endogēni sintezētā kortizola sintētiskā forma. Glikokortikoīdi ir 
gan dabiski, gan sintētiski adrenokortikālie steroīdi, un tie viegli uzsūcas no kuņģa un zarnu trakta. 
Kortizols ir galvenais virsnieru garozas izdalītais kortikosteroīds. Dabiskie glikokortikoīdi 
(hidrokortizons un kortizons), kuriem piemīt arī spēja aizturēt sāļus, tiek lietoti kā aizstājterapijas 
līdzekļi virsnieru garozas mazspējas gadījumā. Šīs vielas daudzu orgānu sistēmu traucējumu gadījumā 
lieto arī tāpēc, ka tām piemīt spēcīga pretiekaisuma iedarbība. Glikokortikoīdi izraisa plašu un 
daudzveidīgu ietekmi uz vielmaiņu. Turklāt tie maina organisma imūnreakciju uz dažādiem stimuliem. 
 
Klīniskā efektivitāte un drošums 
 
Pētījumā, kurā piedalījās 122 dalībnieki ar ģenētiski diagnosticētu 21-hidroksilāzes deficītu, kuri bija 
randomizēti Efmody grupā vai standarta aprūpes turpināšanai ar maskētu devas titrēšanu un 
pastāvīgiem nakts profiliem, netika sasniegts primārais mērķa kritērijs — pārākums 24. nedēļā 
salīdzinājumā ar pētījuma sākumu, vērtējot 17-hidroksiprogesterona 17-OHP vidējo 24 stundu 
standartnovirzes indeksa (standard deviation score; SDS) profilu. 4. un 12. nedēļā 17-OHP SDS 
Efmody kohortā bija mazāks nekā standarta terapijas kohortā. 24. nedēļā 17-OHP SDS rīta periodā (no 
plkst. 07.00 līdz 15.00) bija mazāks, bet ne vakarā vai naktī (skatīt arī 1. attēlā 17-OHP ģeometrisko 
vidējo 24 stundu profilu pēc 24 nedēļu intensīvas ārstēšanas). 17-OHP laukums zem līknes 
samazinājās abās grupās, taču Efmody kohortā laukuma samazinājums bija lielāks. Tādu pacientu 
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procentuālais daudzums, kuriem plkst. 09.00 17-OHP līmenis bija kontrolēts (< 36 nmol/l), pētījuma 
sākumā bija 50 % un pēc 24 nedēļām — 91 % Efmody kohortā un 71 % standarta terapijas kohortā. Ar 
Efmody ārstētajiem pacientiem nebija virsnieru krīzes (salīdzinot ar 3 gadījumiem kontroles grupā) un 
bija mazāk slimošanas dienu, kad stresa dēļ nepieciešama lielāka deva (26 salīdzinājumā ar 36 
kontroles grupā), lai gan ziņoto interkurentu infekciju vai kuņģa-zarnu trakta slimības epizožu skaits 
bija lielāks. Glikortikoīda dienas deva, kas noteikta kā hidrokortizonam ekvivalenta deva, pētījuma 
laikā palielinājās lielākajai daļai pētāmo personu (skatīt 2. tabulu). 
 
2. tabula. Glikokortikoīda dienas devas izmaiņas 3. fāzes pētījumā DIUR-005 
 

Deva  Hidrokortizona modificētas 
darbības cieto kapsulu grupa  

Standarta glikokortikoīdu 
grupa  

  Pētījuma 
sākums  

24 nedēļas  Pētījuma 
sākums  

24 nedēļas  

Visi (hidrokortizona devas 
ekvivalenti)*  

        

Dienas devas mediāna (mg)  25,0  30,0  25,0  31,3  
Lieto hidrokortizonu pētījuma 
sākumā  

        

Dienas devas mediāna (mg)  20,0  25,0  23,75  25,0  
Lieto predniz(ol)onu pētījuma 
sākumā  

        

Dienas devas mediāna (mg)  30  27,5  26,6  32,8  
Lieto deksametazonu pētījuma 
sākumā  

        

Dienas devas mediāna (mg)  30  30  40  40  
 
 
 
1. attēls. 17-OHP pētījuma beigu ģeometriski vidējais 24 stundu profils pēc 24 nedēļas ilgas intensīvas 
ārstēšanas ar Efmody (pildītie aplīši) vai standarta terapiju (tukšie aplīši). 

 

 Standarta GK 24 nedēļas  Efmody 24 nedēļas 
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Drošuma pagarinājuma pētījumā 91 pacientam, kuriem devu titrēja pētnieki, bija raksturīga devas 
samazināšana, un Efmody dienas devas mediāna 18 mēnešu starpanalīzē (n = 50) bija 20 mg 
(salīdzinājumā ar sākotnējo dienas devas mediānu 30 mg), bet 17-OHP līmenis saglabājās klīniski 
noteiktajā optimālajā diapazonā un androstendiona līmenis atbilda vesela indivīda atsauces 
diapazonam vai bija zemāks par to. 
 
Klīnisko pētījumu novērtējumā tika ziņots par ārstēšanas blakusparādību atšķirībām starp terapijas 
grupām (pēc ieteicamā termiņa [PT]). Visievērojamākās atšķirības starp Efmody un standarta 
glikokortikoīda terapiju tika novērotas attiecībā uz galvassāpēm (7,5 % pret 1,6 %), samazinātu 
ēstgribu (5,8 % salīdzinājumā ar 3,3 %), ķermeņa masas pieaugumu (tostarp patoloģisku ķermeņa 
masas pieaugumu) (9,2 % salīdzinājumā ar 6 %) un sliktu dūšu (4,2 % salīdzinājumā ar 1,6 %). 
 
5.2 Farmakokinētiskās īpašības 
 
Uzsūkšanās 
 
Pēc vienreizējas iekšķīgas lietošanas tukšā dūšā ar deksametazonu nomāktiem veseliem pieaugušajiem 
hidrokortizona uzsūkšanās no Efmody 20 mg kapsulām notika vēlāk un bija lēnāka, nekā lietojot 
tūlītējas iedarbības hidrokortizona 20 mg tabletes, par ko liecina zemāks Cmax un būtiski ilgāks Tmax, 
lietojot Efmody (seruma kortizola Tmax mediāna bija 4,5 un 0,88 stundas, lietojot attiecīgi Efmody un 
hidrokortizona tabletes). Efmody biopieejamība šķita salīdzinoši labāka nekā tūlītējas iedarbības 
hidrokortizona tabletēm, kortizola un atvasinātā brīvā kortizola serumā vispārējā iedarbība, lietojot 
Efmody, bija attiecīgi par aptuveni 19 % un 13 % lielāka. 
 
Tajā pašā populācijā tika konstatēts, ka uzturs (trekna maltīte, kas uzsākta 30 minūtes pirms zāļu 
lietošanas) aizkavē un mazina hidrokortizona uzsūkšanos no Efmody 20 mg kapsulām, par ko liecina 
ilgāks Tmax (seruma kortizola Tmax mediāna bija 6,75 stundas un 4,5 stundas pētāmām personām 
attiecīgi pēc ēšanas un tukšā dūšā) un zemāka Cmax (pētāmām personām, kas zāles lietojušas pēc 
ēšanas, tā bija par aptuveni 20 % zemāka). Kopējā iedarbība, lietojot pēc ēšanas un tukšā dūšā, bija 
līdzīga (90 % ticamības intervāli pēc ēšanas/tukšā dūšā AUC0-t un AUC0-inf attiecības vismazākajai 
kvadrātiskajai ģeometriskajai vidējai vērtībai bija 80-125 % diapazonā). Tādēļ šī ietekme netiek 
uzskatīta par klīniski nozīmīgu. 
 
Izkliede 
 
90 % vai vairāk no cirkulējošā hidrokortizona atgriezeniski piesaistās proteīniem. 
 
Piesaistīšanās ir saistīta ar divām proteīnu frakcijām. Viena no tām — kortikosteroīdu piesaistošais 
globulīns — ir glikoproteīns, bet otra ir albumīns. 
 
Biotransformācija 
 
Hidrokortizons aknās un lielākajā daļā organisma audu metabolizējas līdz hidrogenētām un 
degradētām formām, piemēram, tetrahidrokortizonam un tetrahidrokortizolam, kas tiek izvadīti ar 
urīnu (galvenokārt konjugētā veidā kā glikouronīdi) kopā ar ļoti nelielu daudzumu neizmainīta 
hidrokortizona. Hidrokortizonu ne tikai metabolizē CYP3A4 — hidrokortizons ir arī tā regulētājs. 
 
Eliminācija 
 
Iepriekš aprakstītajā ar deksametazonu nomāktu veselu pieaugušo populācijā pēc zāļu lietošanas tukšā 
dūšā terminālās eliminācijas pusperioda vērtības Efmody un hidrokortizona tabletēm bija līdzīgas 
(ģeometriskais vidējais t1/2 seruma kortizolam attiecīgi bija 1,38 un 1,40 stundas). Hidrokortizona 
tabletēm klīrenss bija lielāks nekā Efmody (seruma kortizola ģeometriskais vidējais CL/F attiecīgi 
22,24 l/h un 18,48 l/h). 
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Pediatriskā populācija 
 
Efmody farmakokinētika pediatriskajā populācijā nav pētīta. 
 
Citas populācijas 
 
Pētījumi pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem nav veikti. 
 
5.3 Preklīniskie dati par drošumu 
 
Kortikosteroīdu lietošana grūsniem dzīvniekiem var izraisīt augļa attīstības anomālijas, tostarp 
aukslēju šķeltni, intrauterīnu augšanas aizturi un ietekmi uz galvas smadzeņu augšanu un attīstību. 
 
 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1 Palīgvielu saraksts 
 
Granulas 
 
Mikrokristāliskā celuloze 
Povidons 
Metakrilskābes-metilmetakrilāta kopolimērs (1:2) 
Metakrilskābes-metilmetakrilāta kopolimērs (1:1) 
Talks 
Dibutilsebakāts 
 
 
Kapsula 
 
Želatīns 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas (baltā/zilā krāsā) 
 
Titāna dioksīds (E171) 
Indigotīns (E132) 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas (baltā/zaļā krāsā) 
 
Titāna dioksīds (E171) 
Indigotīns (E132) 
Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) 
 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas (baltā/oranžā krāsā) 
 
Titāna dioksīds (E171) 
Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) 
Sarkanais dzelzs oksīds (E172) 
 
Apdrukas tinte 
 
Šellaka 
Melnais dzelzs oksīds (E172) 
Propilēnglikols 
Kālija hidroksīds 
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6.2 Nesaderība 
 
Nav piemērojama. 
 
6.3 Uzglabāšanas laiks 
 
3 gadi 
 
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
 
Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra. 
 
6.5 Iepakojuma veids un saturs 
 
Kapsulas tiek piegādātas augsta blīvuma polietilēna pudelēs ar bērniem neatveramu skrūvējamu 
polipropilēna vāciņu, kura bojājums liecina par atvēršanu un kurā iestrādāts desikants.  Katra pudele 
satur 50 modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Iepakojuma lielums:  
Kastīte satur 1 pudeli ar 50 modificētas darbības cietajām kapsulām. 
Kastīte satur 2 pudeles ar 50 modificētas darbības cietajām kapsulām (100 kapsulas). 
 
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 
 
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos 
 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A, 
1181LD Amstelveen, 
Nīderlande 
Tālr.: +31 (0)206615072 
 
 
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas EU/1/21/1549/001 (50 kapsulas) 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas EU/1/21/1549/002 (50 kapsulas) 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas EU/1/21/1549/003 (50 kapsulas) 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas EU/1/21/1549/004 (100 (2x50) kapsulas) 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas EU/1/21/1549/005 (100 (2x50) kapsulas) 
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9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
Reģistrācijas datums: 2021. gada 27. Maijs 
 
 
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: 
http://www.ema.europa.eu. 
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II PIELIKUMS 
 

A. RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 
 

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS 
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI 

 
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 

 
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ 

DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU 
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A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI 
 
Ražotāja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese 
 
Delpharm Lille SAS 
Parc d'Activités Roubaix-Est 
22 rue de Toufflers CS 50070 
Lys Lez Lannoy, 59 452 
Francija 
 
Wasdell Europe Limited 
IDA Dundalk Science and Technology Park 
Mullagharlin  
Dundalk 
Co.Louth, A91 DET0 
Īrija 
 
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums 
un adrese. 
 
 
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI 

IEROBEŽOJUMI 
 
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts). 
 
 
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS 

 
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums (PSUR) 

 
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas 
Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD 
sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos 
turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. 
 
 
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU 

ZĀĻU LIETOŠANU 
 

• Riska pārvaldības plāns (RPP) 
 
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, 
kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos 
turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP. 
 
Atjaunināts RPP jāiesniedz: 

• pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; 
• ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna 

informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu 
(farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā. 
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III PIELIKUMS 
 

MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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A. MARĶĒJUMA TEKSTS 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
KASTĪTE, 5 MG CIETĀS KAPSULAS-50 KAPSULAS  
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 5 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
50 modificētas darbības cietās kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
Derīgs līdz 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/001 50 kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Efmody 5 mg 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
PUDELES ETIĶETE, 5 MG CIETĀS KAPSULAS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 5 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
50 modificētas darbības cietās kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/001 50 kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
KASTĪTE, 10 MG CIETĀS KAPSULAS-50 KAPSULAS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 10 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
50 modificētas darbības cietās kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/002 50 kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Efmody 10 mg 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
PUDELES ETIĶETE, 10 MG CIETĀS KAPSULAS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 10 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
50 modificētas darbības kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/002 50 kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
KASTĪTE, 20 MG CIETĀS KAPSULAS-50 KAPSULAS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 20 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
50 modificētas darbības cietās kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
Derīgs līdz 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/003 50 kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Efmody 20 mg 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
PUDELES ETIĶETE, 20 MG CIETĀS KAPSULAS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 20 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
50 modificētas darbības kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
Derīgs līdz 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/003 50 kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
KASTĪTE, 5 MG CIETĀS KAPSULAS- 100 (2X50) KAPSULAS  
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 5 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
100 (2x50) modificētas darbības cietās kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
Derīgs līdz 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/004 100 (2x50) kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Efmody 5 mg 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 
 
KASTĪTE, 10 MG CIETĀS KAPSULAS- 100 (2X50) KAPSULAS 
 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Hydrocortisonum 
 
 
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) 
 
Katra kapsula satur 10 mg hidrokortizona. 
 
 
3. PALĪGVIELU SARAKSTS 
 
 
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 
 
Modificētas darbības cietās kapsulas 
 
100 (2x50) modificētas darbības cietās kapsulas 
 
 
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) 
 
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 
Iekšķīgai lietošanai. 
 
 
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
 
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
 
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS 
 
 
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
EXP 
 
 
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
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10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI 
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA 
PIEMĒROJAMS 

 
 
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE 
 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
 
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
EU/1/21/1549/005 100 (2x50) kapsulas 
 
 
13. SĒRIJAS NUMURS 
 
Sērija 
 
 
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
 
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU 
 
 
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ 
 
Efmody 10 mg 
 
 
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 
 
2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 
 
 
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA 
 
PC 
SN 
NN 
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B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam 
 

Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas 

hydrocortisonum 
 

 
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 
 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. 
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
 
1. Kas ir Efmody un kādam nolūkam tās lieto 
2. Kas Jums jāzina pirms Efmody lietošanas 
3. Kā lietot Efmody 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt Efmody 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
 
1. Kas ir Efmody un kādam nolūkam tās lieto 
 
Šīs zāles satur aktīvo vielu hidrokortizonu. Hidrokortizons pieder tādu zāļu grupai, ko dēvē par 
kortikosteroīdiem. 
 
Hidrokortizons ir hormona kortizola kopija. Kortizolu organismā sintezē virsnieres. Efmody lieto, ja 
tādas pārmantotas slimības dēļ, ko sauc par iedzimtu virsnieru hiperplāziju, virsnieres nesintezē 
pietiekami daudz kortizola. Tās ir paredzētas lietošanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu 
vecuma. 
 
 
2. Kas Jums jāzina pirms Efmody lietošanas 
 
Nelietojiet Efmody šādos gadījumos: 
- ja Jums ir alerģija pret hidrokortizonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. 

 
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
Tālāk norādītajos gadījumos pirms Efmody lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
 
Virsnieru krīze 
- Jums ir virsnieru krīze. Ja Jums ir vemšana vai jūtaties ļoti slikti, Jums var būt nepieciešams 

injicēt hidrokortizonu. Ārsts Jūs apmācīs, kā neatliekamā gadījumā veikt injekciju. 
Infekcijas 
- Jums ir infekcija vai nejūtaties labi. Ārstam var nākties uz laiku parakstīt papildu 

hidrokortizonu. 
Imunizācija 
- Jums tiek plānota vakcinācija. Parasti Efmody lietošanas dēļ vakcinācija nav jāatliek. 
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Cits 
- Jums tiek plānota operācija. Pirms operācijas pastāstiet ķirurgam vai anesteziologam, ka Jūs 

lietojat Efmody. 
- Jums ir ilgstoša gremošanas sistēmas slimība (piemēram, hroniska caureja), kas ietekmē to, cik 

labi zarnās uzsūcas pārtika. Ārsts Jums var parakstīt citas zāles šo zāļu vietā vai Jūs rūpīgāk 
uzraudzīt, lai pārbaudītu, vai Jūs saņemat pietiekami daudz zāļu. 

 
Jūs nedrīkstat pārtraukt Efmody lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu, jo tad Jums ļoti ātri var būtiski 
pasliktināties pašsajūta. 
 
Tā kā Efmody aizstāj organismā trūkstošo parasto hormonu, blakusparādību iespējamība ir mazāka, 
taču: 
 
- pārāk liela Efmody deva var ietekmēt Jūsu kaulus, tādēļ ārsts stingri uzraudzīs Jūsu lietoto devu; 

 
- dažiem pacientiem, kuri lietoja hidrokortizonu Efmody, radās trauksme, depresija vai apjukums. 

Pastāstiet ārstam, ja pēc šo zāļu lietošanas uzsākšanas Jūsu uzvedība kļūst neparasta vai Jums 
rodas domas par pašnāvību (skatīt 4. punktu); 
 

- retos gadījumos var rasties alerģija pret hidrokortizonu. Cilvēkiem, kam jau ir alerģija pret 
citām zālēm, var būt lielāka alerģijas pret hidrokortizonu iespējamība. Nekavējoties informējiet 
ārstu, ja Jums pēc Efmody lietošanas ir tāda reakcija kā pietūkums vai elpas trūkums (skatīt 
4. punktu); 

 
- hidrokortizons var izraisīt cukura diabētu. Ja Jums ir tādi simptomi kā pārmērīgas slāpes vai 

pārmērīga vajadzība urinēt, nekavējoties informējiet ārstu; 
 

- lietojot steroīdus, var būt zems kālija līmenis asinīs. Jūsu ārsts kontrolēs kālija līmeni, lai 
konstatētu tā izmaiņas; 

 
- hidrokortizons var aizkavēt bērnu augšanu. Ārsts uzraudzīs Jūsu augšanu Efmody lietošanas 

laikā; 
 

- bērniem ar iedzimtu virsnieru hiperplāziju, kuri lieto hidrokortizonu, dzimumnobriešanas vai 
pubertātes pazīmes var parādīties agrāk nekā parasti. Ārsts uzraudzīs Jūsu attīstību Efmody 
lietošanas laikā; 

 
- ja Jums ir redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi, sazinieties ar ārstu. 
 
Citas zāles un Efmody 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu 
lietot. 
 
Dažas zāles var ietekmēt Efmody iedarbību, un tas var nozīmēt, ka ārstam var būt jāpielāgo Jūsu 
lietotā Efmody deva. 
 
Ārstam var būt jāpalielina Jūsu Efmody deva, ja lietojat noteiktas zāles, tai skaitā: 
- zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai: fenitoīnu, karbamazepīnu, okskarbazepīnu un barbiturātus, 

piemēram, fenobarbitālu un primidonu; 
- zāles, ko lieto infekciju ārstēšanai (antibiotikas): rifampicīnu un rifabutīnu; 
- zāles, ko lieto cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS ārstēšanai: efavirenzu un 

nevirapīnu; 
- augu izcelsmes līdzekļus, ko lieto depresijas ārstēšanai, piemēram, divšķautņu asinszāli. 
 
Ārstam var būt jāsamazina Jūsu lietotā Efmody deva, ja Jūs lietojat noteiktas zāles, tai skaitā: 
- zāles, ko lieto sēnīšu izraisītu slimību ārstēšanai: itrakonazolu, posakonazolu un vorikonazolu; 
- zāles, ko lieto infekciju ārstēšanai (antibiotikas): eritromicīnu un klaritromicīnu; 
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- zāles, ko lieto cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS ārstēšanai: ritonavīru. 
 
Efmody kopā ar uzturu un dzērienu 
Daži pārtikas produkti un dzērieni var ietekmēt Efmody iedarbību, tāpēc ārstam var būt jāsamazina 
Jūsu lietotā deva. To vidū ir: 
- greipfrūtu sula; 
- lakrica. 
 
Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte 
Zināms, ka grūtniecības laikā hidrokortizons šķērso placentu un izdalās mātes pienā, taču nav 
pierādījumu, ka tas nodarītu kādu kaitējumu zīdainim. Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, 
ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas 
konsultējieties ar ārstu. 
 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Efmody maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Neārstēta virsnieru 
mazspēja var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja Efmody lietošanas 
laikā jūtat nogurumu vai reiboni, nekavējoties informējiet ārstu. 
 
 
3. Kā lietot Efmody 
 
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, medmāsa vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā 
vaicājiet viņiem. 
 
Ārsts noteiks, kāda ir Jums piemērotā Efmody sākumdeva un tad pielāgos devu pēc nepieciešamības. 
Slimības laikā, ap operācijas veikšanas laiku un būtiska stresa laikā ārsts Jums var lūgt lietot citas 
kortikosteroīdu saturošas zāles Efmody vietā vai kopā ar to. 
 
Sākotnējo dienas devu var sadalīt divās devās un lietot divas trešdaļas līdz trīs ceturtdaļas dienas devas 
vakarā pirms naktsmiera un pārējo devas daļu no rīta. 
 
Hidrokortizona modificētas darbības cieto kapsulu rīta deva ir jālieto tukšā dūšā, vismaz 1 stundu 
pirms maltītes, vakara deva ir jālieto pirms naktsmiera, vismaz 2 stundas pēc dienas pēdējās maltītes. 
 
Lietošana bērniem 
Informācija par Efmody drošumu un iedarbīgumu bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pieejama. 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ir pieejamas citas hidrokortizonu saturošas zāles. 
 
Kā lietot šīs zāles 
Norijiet kapsulas, uzdzerot ūdeni. 
Nesakošļājiet kapsulas, jo tas var izmainīt zāļu izdalīšanos. 
 
Ja esat lietojis Efmody vairāk nekā noteikts 
Ja esat lietojis Efmody vairāk nekā noteikts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai 
saņemtu turpmākus norādījumus. 
 
Ja esat aizmirsis lietot Efmody 
Ja esat aizmirsis ieņemt devu, lietojiet to pēc iespējas drīzāk. 
 
Ja pārtraucat lietot Efmody 
Nepārtrauciet Efmody lietošanu, ja pirms tam neesat konsultējies ar ārstu. Pēkšņa šo zāļu lietošanas 
pārtraukšana var ātri izraisīt virsnieru krīzi. 
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Ja Jūs saslimstat 
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs saslimstat, piedzīvojat lielu stresu, gūstat traumu vai Jums 
tiek plānota operācija, jo ārsts Jums var ieteikt lietot citas kortikosteroīdu saturošas zāles Efmody vietā 
vai kopā ar tām (skatīt 2. punktu). 
Ja esat lietojis pārāk daudz Efmody 
Lietojot pārāk daudz Efmody, saindēšanās vai nāve novērojama reti, taču Jums nekavējoties jāinformē 
ārsts. 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 
 
 
4. Iespējamās blakusparādības 
 
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. 
 
- Ja Jums pēc Efmody lietošanas ir tāda reakcija kā pietūkums vai elpas trūkums, nekavējoties 

vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu, jo šīs var būt 
smagas alerģiskas reakcijas (anafilaktoīdu reakciju) pazīmes (skatīt 2. punktu). 
 

- Virsnieru krīzes un virsnieru mazspējas simptomi, par kādiem bieži ziņots, var rasties līdz 1 no 
10 cilvēkiem. Ja Jūs saņemat mazāk hidrokortizona nekā Jums vajadzīgs, Jūsu pašsajūta var 
būtiski pasliktināties. Ja jūtaties slikti un jo īpaši, ja Jums sākas vemšana, Jums nekavējoties 
jāinformē ārsts, jo Jums var būt nepieciešams papildu hidrokortizons vai hidrokortizona 
injekcija. 

 
Par visām turpmāk minētajām blakusparādībām pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu: 
 
Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem): 
- Nogurums 

 
Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem) 
- Slikta dūša (nelabums) 
- Sāpes vēderā 
- Enerģijas zudums vai vājums 
- Palielināta vai samazināta ēstgriba un ķermeņa masas palielināšanās vai samazināšanās 
- Muskuļu sāpes vai vājums 
- Locītavu sāpes 
- Galvassāpes 
- Reibonis 
- Sāpes vai durstīšanas sajūta īkšķī vai pirkstos (karpālā kanāla sindroms) 
- Durstīšanas sajūta 
- Bezmiegs, miega traucējumi vai neparasti sapņi 
- Nomākts garastāvoklis 
- Pinnes 
- Matu augšana 
- Nieru rādītāju un glikozes līmeņa izmaiņas asins analīzēs 

 
Ilgstoša ārstēšana ar hidrokortizonu var samazināt kaulu blīvumu. Ārsts uzraudzīs Jūsu kaulus (skatīt 
2. punktu). 
 
Cilvēkiem, kuriem nepieciešama ārstēšana ar steroīdiem, var būt paaugstināts sirds slimības risks. 
Ārsts Jūs uzraudzīs šajā ziņā. 
 
Ilgstoša ārstēšana ar hidrokortizonu var ietekmēt bērnu un jauniešu augšanu. Ja esat jaunietis, ārsts 
uzraudzīs Jūsu augšanu. Dažiem bērniem ar iedzimtu virsnieru hiperplāziju, kuri tiek ārstēti ar 
hidrokortizonu, pubertāte var iestāties agrāk, nekā gaidīts. Ārsts uzraudzīs Jūsu attīstību (skatīt 
2. punktu). 



 

  40  

 
Ziņošana par blakusparādībām 
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz 
iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. 
 
Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas 
sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku 
informāciju par šo zāļu drošumu. 
 
 
5. Kā uzglabāt Efmody 
 
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc “Derīgs 
līdz/EXP”.  
Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 
 
Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra. 
 
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. 
 
Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma. 
 
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras 
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
6. Iepakojuma saturs un cita informācija 
 
Ko Efmody satur 
- Aktīvā viela ir hidrokortizons. 

o Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas: katra modificētas darbības kapsula 
satur 5 mg hidrokortizona 

o Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas: katra modificētas darbības 
kapsula satur 10 mg hidrokortizona 

o Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas: katra modificētas darbības 
kapsula satur 20 mg hidrokortizona 

- Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, povidons, metakrilskābes-metilmetakrilāta 
kopolimērs, talks un dibutilsebakāts. 
 

Kapsula 
Kapsula ir izgatavota no želatīna. 
 
Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas (baltā/zilā krāsā) 
Titāna dioksīds (E171) un indigotīns (E132) 
 
Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas (baltā/zaļā krāsā) 
Titāna dioksīds (E171), indigotīns (E132) un dzeltenais dzelzs oksīds (E172) 
 
Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas (baltā/oranžā krāsā) 
Titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un sarkanais dzelzs oksīds (E172) 
 
Apdrukas tinte 
Kapsulu apdrukas tinte satur šellaku, melno dzelzs oksīdu (E172), propilēnglikolu un kālija 
hidroksīdu. 
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Efmody ārējais izskats un iepakojums 
 
- Efmody 5 mg modificētas darbības cietās kapsulas 

Baltas līdz gandrīz baltas granulas saturoša kapsula (aptuveni 19 mm gara) ar necaurspīdīgu zilu 
vāciņu un necaurspīdīgu baltu korpusu ar uzdruku “CHC 5 mg”. 
 

- Efmody 10 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Baltas līdz gandrīz baltas granulas saturoša kapsula (aptuveni 19 mm gara) ar necaurspīdīgu 
zaļu vāciņu un necaurspīdīgu baltu korpusu ar uzdruku “CHC 10 mg”. 
 

- Efmody 20 mg modificētas darbības cietās kapsulas 
Baltas līdz gandrīz baltas granulas saturoša kapsula (aptuveni 22 mm gara) ar necaurspīdīgu 
oranžu vāciņu un necaurspīdīgu baltu korpusu ar uzdruku “CHC 20 mg”. 

 
Efmody ir pieejams augsta blīvuma polietilēna pudelēs ar bērniem neatveramu skrūvējamu 
polipropilēna vāciņu, kura bojājums liecina par atvēršanu un kurā ir iestrādāts desikants.  Katra pudele 
satur 50 modificētas darbības cietās kapsulas. 
 
Iepakojuma lielums:  
Kastīte satur 1 pudeli ar 50 modificētas darbības cietajām kapsulām. 
Kastīte satur 2 pudeles ar 50 modificētas darbības cietajām kapsulām (100 kapsulas). 
 
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks 
Diurnal Europe B.V. 
Van Heuven Goedhartlaan 935 A 
1181LD Amstelveen 
Nīderlande 
 
Ražotājs 
Delpharm Lille SAS 
Parc d'Activités Roubaix-Est 
22 rue de Toufflers CS 50070 
Lys Lez Lannoy, 59 452 
Francija 
 
Wasdell Europe Limited 
IDA Dundalk Science and Technology Park 
Mullagharlin  
Dundalk 
Co.Louth, A91 DET0 
Īrija 
 
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 
 
 
Citi informācijas avoti 
 
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: 
http://www.ema.europa.eu. 
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