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1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Namuscla 167 mg kietosios kapsulės 

 

 

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 

 

Kiekvienoje kapsulėje yra meksiletino hidrochlorido, atitinkančio 166,62 mg meksiletino. 

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 

 

 

3. FARMACINĖ FORMA 

 

Kietoji kapsulė (kapsulė). 

 

Namuscla kapsulės yra rausvai oranžinės kietos želatininės kapsulės (20 mm), pripildytos baltų 

miltelių. 

 

 

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 

 

4.1 Terapinės indikacijos 

 

Namuscla skirtas nedistrofinių miotoninių sutrikimų turintiems suaugusiems pacientams 

simptominiam miotonijos gydymui. 

 

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 

 

Dozavimas 

 

Rekomenduojama pradinė dozė yra 167 mg per parą (po 1 kapsulę per parą). Po bent vienos gydymo 

savaitės, atsižvelgiant į klinikinį atsaką, paros dozė gali būti padidina iki 333 mg per parą (2 kapsulių 

per parą). Po dar bent vienos gydymo savaitės, atsižvelgiant į klinikinį atsaką, dozė gali būti dar labiau 

padidina iki 500 mg per parą (3 kapsulių per parą).  

Palaikomasis gydymas yra 167 mg–500 mg per parą (1–3 kapsulės per parą), atsižvelgiant į simptomų 

intensyvumą ir klinikinį atsaką, vartojant reguliariai per visą parą. 

 

Dozė neturi viršyti 500 mg per parą. Būtina reguliariai kartoti vertinimą, kad ilgą laiką nebūtų gydomi 

pacientai, nereaguojantys į gydymą arba nepatiriantys jo naudos.  

Prieš pradedant gydymą meksiletinu, reikia atlikti išsamų ir stropų širdies patikrinimą; gydant 

meksiletinu širdies veiklos stebėjimą reikia toliau tęsti ir pritaikyti, atsižvelgiant į paciento širdies 

veiklos būklę (žr. 4.3 skyriuje pateiktas kontraindikacijas ir 4.4 skyriaus įspėjimą). 

 

Širdies sutrikimų turintys pacientai 

Jeigu keičiama meksiletino dozė arba jeigu kartu su meksiletinu vartojami vaistiniai preparatai, kurie 

gali veikti širdies laidumą, pacientų būklė turi būti atidžiai stebima registruojant EKG (ypač laidumo 

anomalijų turintiems pacientams) (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).  

 

Senyvi asmenys 

Meksiletino vartojimo patirties miotoninių sutrikimų turintiems vyresniems kaip 65 metų pacientams 

nepakanka. Remiantis meksiletino farmakokinetinėmis savybėmis, 65 metų ir vyresniems pacientams 

dozės koreguoti nereikia.  
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Kepenų veiklos sutrikimas 

Meksiletiną turi atsargiai vartoti pacientai, kuriems yra nesunkus arba vidutinio sunkumo kepenų 

veiklos sutrikimas. Šiems pacientams rekomenduojama didinti dozę tik praėjus bent 2 gydymo 

savaitėms. 

Meksiletino neturi vartoti pacientai, kuriems yra sunkių kepenų veiklos sutrikimų (žr. 4.4 skyrių). 

 

Inkstų veiklos sutrikimas 

Pacientams, kuriems yra nesunkus arba vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimas, dozės koreguoti 

nereikia. Meksiletino vartojimo patirties sunkių inkstų veiklos sutrikimų turintiems pacientams 

nepakanka. Todėl šios populiacijos pacientams meksiletino vartoti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). 

 

Vaikų populiacija 

Meksiletino saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 18 metų neištirti. Duomenų 

nėra. 

 

Pacientai, kuriems būdingas silpnas ar intensyvus CYP2D6 metabolizmas 

Pacientų, kuriems būdingas silpnas CYP2D6 metabolizmas, kraujyje gali būti padidėjusi meksiletino 

koncentracija (žr. 5.2 skyrių). Prieš didinant dozę reikia palaukti bent 7 dienas, kad būtų įsitikinta, jog 

pasiekta pusiausvyrinės apykaitos koncentracija, neatsižvelgiant į paciento CYP450 polimorfizmą. 

 

Vartojimo metodas  

 

Vartoti per burną. 

 

Kapsules reikia nuryti užgeriant vandeniu, vengiant gulimos padėties. Jeigu vaisto netoleruoja 

virškinimo traktas, kapsules reikia vartoti su maistu. 

 

4.3 Kontraindikacijos 

 

• Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai 

• Padidėjęs jautrumas bet kuriam vietiniam anestetikui  

• Skilvelių tachiaritmija 

• Visiška širdies blokada (t. y. trečiojo laipsnio atrioventrikulinė blokada) arba bet kokia širdies 

blokada, kuri gali peraugti į visišką širdies blokadą (pirmojo laipsnio atrioventrikulinė blokada su 

žymiai pailgėjusiu PR intervalu (≥ 240 ms) ir (arba) plačiu QRS kompleksu (≥ 120 ms), antrojo 

laipsnio atrioventrikulinė blokada, Hiso pluošto kojytės blokada, bifascikulinė blokada ir 

trifascikulinė blokada)  

• Miokardo infarktas (ūminis arba persirgtas) arba pakitusios Q bangos 

• Simptominė vainikinių arterijų liga  

• Širdies nepakankamumas su vidutinio dydžio (40–49 %) ir sumažinta (< 40 %) išstūmimo 

frakcija  

• Prieširdžių tachiaritmija, virpėjimas arba plazdėjimas 

• Sinusinio mazgo veiklos sutrikimas (įskaitant sinusų dažnį < 50 širdies susitraukimų per min.) 

• Vartojimas kartu su vaistiniais preparatais, skatinančiais polimorfinę skilvelių tachikardiją 

(torsades de pointes) (žr. 4.5 skyrių) 

• Vartojimas kartu su siauro terapinio intervalo vaistiniais preparatais (žr. 4.5 skyrių) 

 

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 

Aritmogeninis poveikis širdžiai 

 

Meksiletinas gali sukelti arba pasunkinti esamą aritmiją, tiek diagnozuotą, tiek ir nediagnozuotą. Dėl 

sąsajos su kitais aritmogeninį poveikį turinčiais preparatais taip pat žr. 4.3 ir 4.5 skyrius.  

 

Prieš pradedant gydymą meksiletinu būtina atlikti visų pacientų išsamų ir stropų širdies įvertinimą 

(EKG, 24–48 valandų Holterio stebėjimą ir echokardiografiją), kad būtų nustatyta, kaip širdis 
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toleruoja meksiletiną. Įvertinti širdies veiklą rekomenduojama netrukus po gydymo pradžios (pvz., per 

48 valandas). 

 

Visą gydymo meksiletinu laiką ir keičiant dozę pacientų širdies stebėjimą reikia pritaikyti pagal 

paciento širdies būklę. 

 

• Jeigu pacientai neturi širdies sutrikimų, rekomenduojamas periodiškas EKG stebėjimas (kas 

2 metus arba dažniau, jeigu manoma, kad to reikia). 

• Jeigu pacientai turi širdies sutrikimų arba linkę į tokius sutrikimus, prieš bet kokį dozės 

padidinimą ir po jo reikia atlikti išsamų širdies įvertinimą, įskaitant EKG registravimą. 

Palaikomojo gydymo metu išsamus širdies įvertinimas, įskaitant EKG registravimą, 

24-48 valandų Holterio stebėjimą ir echokardiografiją, rekomenduojamas bent kartą per metus 

arba dažniau, jeigu manoma, kad būtina, atliekant įprastą širdies patikrinimą.  

 

Pacientai turi būti informuoti apie aritmiją rodančius simptomus (alpimą, širdies plakimo pojūtį, 

krūtinės skausmą, dusulį, galvos svaigimą, lipotimiją ir sinkopę) ir jiems turi būti nurodyta nedelsiant 

kreiptis į skubios pagalbos centrą, jeigu yra kokių nors aritmijos simptomų.  

 

Kai esama 4.3 skyriuje neišvardytų širdies sutrikimų, antimiotoninio meksiletino poveikio nauda 

kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta širdies komplikacijų rizikos atžvilgiu. 

Meksiletino vartojimą reikėtų nedelsiant nutraukti aptikus bet kokių širdies laidumo sutrikimų arba bet 

kokių kontraindikacijų, išvardytų 4.3 skyriuje. 

 

Proaritminį meksiletino poveikį gali padidinti elektrolitų disbalansas, pvz., hipokalemija, 

hiperkalemija arba hipomagnezemija. Todėl, prieš pradedant kiekvieno paciento gydymą meksiletinu, 

reikia atlikti elektrolitų įvertinimą. Elektrolitų disbalansą reikia pašalinti prieš pradedant vartoti 

meksiletiną ir stebėti visą gydymo laiką (periodiškumą pritaikius kiekvienam pacientui asmeniškai). 

 

Reakcija į vaistą patiriant eozinofiliją ir sisteminius simptomus (angl. Drug reaction with eosinophilia 

and systemic symptoms, DRESS) 

 

DRESS – tai sindromas, kuris plačiausiu mastu apima sunkų odos išbėrimą, karščiavimą, 

limfadenopatiją, hepatitą, hematologinius pokyčius su eozinofilija ir atipiniais limfocitais ir gali apimti 

kitus organus. Simptomai paprastai atsiranda praėjus 1–8 savaitėms po vaistinio preparato 

ekspozicijos. Sunkios sisteminės apraiškos 10 % atvejų baigiasi mirtimi. DRESS pasitaiko nuo 1 iš 

100 iki 1 iš 10 000 gydytų pacientų.  

Kaip galimos priežastys įvardyti keletas vaistinių preparatų, įskaitant prieštraukulinius preparatus, 

antibiotikus ir meksiletiną. Pacientams, turintiems padidėjusį jautrumą meksiletinui arba bet kurioms 

kitoms šio preparato sudedamosioms dalimis arba be kuriems vietiniams anestetikams, yra didelė 

DRESS atsiradimo rizika ir jiems meksiletino skirti negalima. 

 

Kepenų veiklos sutrikimas  

 

Meksiletino vartojimo patirties sunkių kepenų veiklos sutrikimų turintiems pacientams nepakanka. 

Todėl šios populiacijos pacientams meksiletino vartoti negalima (žr. 4.2 skyrių). 

 

Inkstų veiklos sutrikimas  

 

Meksiletino vartojimo patirties sunkių inkstų veiklos sutrikimų turintiems pacientams nepakanka. 

Todėl šios populiacijos pacientams meksiletino vartoti nerekomenduojama (žr. 4.2 skyrių).  

 

Epilepsija 

 

Epilepsija sergantys pacientai turi būti stebimi, nes meksiletinas gali didinti priepuolių epizodų 

dažnumą.  
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CYP2D6 polimorfizmas 

 

CYP2D6 polimorfizmas gali įtakoti meksiletino farmakokinetiką (žr. 5.2 skyrių). Pacientų, kuriems 

būdingas silpnas CYP2D6 metabolizmas, arba CYP2D6 slopinančius vaistinius preparatus (žr. 

4.5 skyrių) vartojančių pacientų organizme tikimasi didesnės sisteminės ekspozicijos. Prieš dozės 

padidinimą reikia palaukti bent 7 dienų laikotarpį, kad būtų užtikrinta, jog bus pasiekta pusiausvyrinės 

apykaitos koncentracija ir kad meksiletinas yra gerai toleruojamas visų pacientų, neatsižvelgiant į 

CYP450 polimorfizmą.  

 

Rūkymas 

 

Rūkymas įtakoja meksiletino farmakokinetiką (žr. 4.5 skyrių). Jeigu pacientas pradeda rūkyti, 

meksiletino dozę gali reikėti padidinti, o jeigu nustoja rūkyti – ją sumažinti. 

 

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 

 

Farmakodinaminė sąveika 

 

Antiaritminiai vaistiniai preparatai, skatinantys polimorfinę skilvelių tachikardiją (Ia, Ic ir III klasių 

antiaritminiai vaistai): 

Meksiletino vartojimas kartu su antiaritminiais vaistiniais preparatais, skatinančiais polimorfinę 

skilvelių tachikardiją (Ia klasės: chinidinas, prokainamidas, dizopiramidas, ajmalinas; Ic klasės: 

enkainidas, flekainidas, propafenonas, moricizinas; III klasės: amiodaronas, sotalolis, ibutilidas, 

dofetilidas, dronedaronas, vernakalantas), didina galimai mirtinos polimorfinės skilvelių tachikardijos 

riziką. Draudžiama meksiletiną vartoti kartu su antiaritminiais vaistiniais preparatais, skatinančiais 

polimorfinę skilvelių tachikardiją (žr. 4.3 skyrių). 

 

Kiti antiaritminiai vaistiniai preparatai (Ib, II ir IV klasių antiaritminiai vaistai): 

Meksiletiną vartoti kartu su kitų klasių antiaritminiais vaistiniais preparatais (Ib klasės: lidokainas, 

fenitoinas, tokainidas; II klasės: propranololis, esmololis, timololis, metoprololis, atenololis, 

karvedilolis, bizoprololis, nebivololis; IV klasės: verapamilis, diltiazemas) nerekomenduojama, nebent 

išimtiniais atvejais, kadangi didėja nepageidaujamų širdies reakcijų rizika (žr. 4.4 skyrių). 

 

Farmakokinetinė sąveika 

 

Kitų vaistinių preparatų poveikis meksiletinui 

 

Meksiletinas yra metabolinio kelio, susijusio su kepenų fermentais, substratas; numatoma, kad šių 

fermentų skatinimas arba slopinimas keičia meksiletino koncentraciją plazmoje.  

 

CYP1A2 ir CYP2D6 inhibitoriai 

Meksiletiną vartojant kartu su kepenų fermentų inhibitoriumi (CYP1A2 inhibitorius: ciprofloksacinas, 

fluvoksaminas, propafenonas; CYP2D6 inhibitorius: propafenonas, chinidinas) žymiai padidėja 

meksiletino ekspozicija ir kartu atitinkama nepageidaujamų reakcijų į meksiletiną rizika.  

Vienos dozės sąveikos tyrime meksiletino klirensas po kartu pavartoto CYP1A2 inhibitoriaus 

fluvoksamino sumažėjo 38 %.  

Todėl, gydant CYP1A2 arba CYP2D6 inhibitoriumi ir po šio gydymo, gali būti reikalingas klinikinis 

ir EKG stebėjimas, taip pat meksiletino dozės pritaikymas. 

 

CYP1A2 ir CYP2D6 induktoriai 

Meksiletiną vartojant kartu su kepenų fermentų induktoriumi (CYP1A2 induktorius: omeprazolas; 

CYP2D6 induktorius: fenitoinas, rifampicinas) gali padidėti meksiletino klirensas ir eliminacijos 

sparta dėl padidėjusio metabolizmo kepenyse, dėl kurio sumažėja meksiletino koncentracija plazmoje 

ir pusėjimo trukmė. 

Klinikiniame tyrime meksiletiną vartojant kartu su fenitoinu žymiai sumažėjo meksiletino ekspozicija 

(p < 0,003) dėl padidėjusio klirenso, kurį rodo gerokai sutrumpėjusi eliminacijos pusėjimo trukmė 

(nuo 17,2 iki 8,4 valandos, p < 0,02). 
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Todėl, remiantis klinikiniu atsaku, meksiletino dozė turi būti pritaikyta gydant fermentų induktoriumi 

ir po to.  

 

Per burną pavartojus vieną (167 mg) ir kartotines (po 83 mg du kartus per parą 8 dienas) meksiletino 

dozes bendrasis meksiletino klirensas gerokai padidėjo rūkančiųjų organizme (nuo 1,3 iki 1,7 karto) 

dėl CYP1A2 indukcijos, dėl kurios atitinkamai sumažėjo eliminacijos pusėjimo trukmė ir vaisto 

ekspozicija. Jeigu pacientas pradeda rūkyti gydomas meksiletinu, jo dozę gali reikėti padidinti, o jeigu 

nustoja rūkyti – ją sumažinti.  

 

Meksiletino poveikis kitiems vaistiniams preparatams  

 

Meksiletino gebėjimas sukelti vaistų tarpusavio sąveiką nežinomas. Pacientai turi būti atidžiai stebimi, 

jeigu kartu yra gydomi kitais vaistiniais preparatais, ypač didelį dėmesį skiriant siaurą terapinį 

intervalą turintiems vaistiniams preparatams. 

 

CYP1A2 substratai 

Meksiletinas yra stiprus CYP1A2 inhibitorius, todėl meksiletiną vartojant su CYP1A2 

metabolizuojamais vaistiniais preparatais (pvz., teofilinu, kofeinu, lidokainu arba tizanidinu) gali 

padidėti kartu vartojamo vaistinio preparato koncentracija plazmoje ir dėl to gali padidėti arba pailgėti 

gydomasis poveikis ir (arba) nepageidaujamos reakcijos, ypač tuomet, jeigu meksiletinas vartojamas 

kartu su siauro terapinio intervalo CYP1A2 substratais, pvz., teofilinu ir tizanidinu. 

Reikia stebėti CYP1A2 substrato koncentraciją kraujyje, ypač pakeitus meksiletino dozę. Reikia 

apsvarstyti, ar nereikėtų atitinkamai pakoreguoti CYP1A2 substrato dozės.  

 

Kofeinas 

Klinikiniame tyrime su 12 tiriamųjų (dalyvavo 5 sveiki tiriamieji ir 7 širdies aritmiją turintys 

pacientai) po meksiletino pavartojimo kofeino klirensas sumažėjo 50 %. Padidėjusi kofeino 

koncentracija, atsirandanti dėl kartu vartojamo meksiletino, gali kelti rūpestį širdies aritmiją turintiems 

pacientams. Todėl, gydant meksiletinu, rekomenduojama sumažinti kofeino vartojimą. 

 

OCT2 substratai 

Organinių katijonų nešiklis 2 (angl. organic cation transporter 2, OCT2) sudaro svarbų katijoninių 

junginių įsisavinimo inkstuose kelią. Meksiletinas gali sąveikauti su OCT2 pernešamais vaistais (pvz., 

metforminu ir dofetilidu). 

Jeigu meksiletiną ir kitus OCT2 substratus reikia vartoti vienu metu, reikia stebėti OCT2 substrato 

koncentraciją kraujyje, ypač pakeitus meksiletino dozę. Reikia apsvarstyti, ar nereikėtų atitinkamai 

pakoreguoti OCT2 substrato dozės.  

 

Kitų fermentų ir nešiklių substratai 

Galima meksiletino ir kitų įprastų fermentų bei nešiklių sąveika dar netirta; šiuo metu draudžiama 

vartoti meksiletiną su bet kuriuo substratu, turinčiu siaurą terapinį intervalą, pvz., digoksinu, ličiu, 

fenitoinu, teofilinu arba varfarinu (žr. 4.3 skyrių).  

 

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 

 

Nėštumas 

 

Duomenų apie meksiletino vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Turimi nepakankami 

meksiletino vartojimo nėštumo metu duomenys rodo, kad meksiletinas pereina per placentą ir pasiekia 

vaisių. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai 

neparodė (žr. 5.3 skyrių). 

Laikantis atsargumo, nėštumo metu meksiletino geriau nevartoti. 
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Žindymas 

 

Meksiletinas išsiskiria į motinos pieną. Nėra pakankamai duomenų apie meksiletino poveikį 

naujagimiams ir kūdikiams. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia 

nuspręsti, ar nutraukti žindymą ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo meksiletinu.  

 

Vaisingumas 

 

Meksiletino poveikis žmogaus vaisingumui nebuvo tirtas. Tyrimai su gyvūnais meksiletino 

kenksmingo poveikio vaisingumui neparodė (žr. 5.3 skyrių). 

 

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 

 

Meksiletinas gali nereikšmingai veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Pavartojus 

meksiletino gali pasireikšti nuovargis, sumišimas, neryškus matymas (žr. 4.8 skyrių). 

 

4.8 Nepageidaujamas poveikis 

 

Saugumo duomenų santrauka 

 

Dažniausiai fiksuotos meksiletinu gydytų pacientų nepageidaujamos reakcijos yra pilvo skausmas 

(12 %), galvos sukimasis (8 %) ir nemiga (12 %).  

Sunkiausios meksiletinu gydytų pacientų nepageidaujamos reakcijos yra reakcija į vaistą patiriant 

eozinofiliją ir sisteminius simptomus bei aritmija (atrioventrikulinė blokada, aritmija, skilvelių 

virpėjimas).  

 

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje 

 

Dažnio kategorijos apibrėžtos pagal šią sistemą: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), 

nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai reti (< 1/10 000) ir 

dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Labai dažnos ir dažnos 

nepageidaujamos reakcijos nustatytos pagal tyrimo „MYOMEX“ duomenis; retesnis šalutinis poveikis 

nustatytas iš vaistui jau esant rinkoje gautų duomenų. 

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai 

Dažnis nežinomas: leukopenija, trombocitopenija 

Imuninės sistemos sutrikimai 

Labai reti: reakciją į vaistą patiriant eozinofiliją ir sisteminius simptomus 

Dažnis nežinomas: vilkligę primenantis sindromas, eksfoliacinis dermatitas, Stevens-Johnson 

sindromas 

Psichikos sutrikimai 

Labai dažni: nemiga 

Dažni: mieguistumas 

Dažnis nežinomas: haliucinacijos, sumišimo būklė 

Nervų sistemos sutrikimai 

Dažni: galvos skausmas, parestezija, neryškus matymas 

Nedažni: traukuliai, kalbos sutrikimai 

Dažnis nežinomas: diplopija, disgeuzija 

Ausų ir labirintų sutrikimai 

Dažni: galvos sukimasis 

Širdies sutrikimai 

Dažni: tachikardija 

Nedažni: bradikardija 

Dažnis nežinomas: atrioventrikulinė blokada 

Kraujagyslių sutrikimai 

Dažni: kraujo antplūdis, hipotenzija 

Dažnis nežinomas: kraujotakos kolapsas, veido raudonis 
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Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai 

Dažnis nežinomas: plaučių fibrozė 

Virškinimo trakto sutrikimai 

Labai dažni: pilvo skausmas 

Dažni: pykinimas 

Dažnis nežinomas: viduriavimas, vėmimas, stemplės opos ir prakiurimas 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai 

Reti: pakitusi kepenų funkcija 

Labai reti: vaisto sukelta kepenų pažaida, kepenų sutrikimas, hepatitas 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai 

Dažni: aknė 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai 

Dažni: galūnių skausmas 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai 

Dažni: nuovargis, astenija, nemalonus pojūtis krūtinėje, negalavimas 

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 

 

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai 

leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi 

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta 

nacionaline pranešimo sistema. 

 

4.9 Perdozavimas 

 

Simptomai 

 

Po ūminio meksiletino hidrochlorido perdozavimo nurijus 4,4 g buvo užfiksuota mirties atvejų, bet 

taip pat būta atvejo, kai po ūminio maždaug 4 g geriamojo meksiletino hidrochlorido perdozavimo 

pacientas išgyveno. 

 

Meksiletino perdozavimo simptomai yra neurologiniai sutrikimai (parestezija, sumišimas, 

haliucinacijos, traukuliai) ir širdies sutrikimai (sinusinė bradikardija, hipotenzija, kolapsas ir, 

kraštutiniais atvejais, širdies sustojimas). 

 

Priemonės, skiriamos perdozavus 

 

Gydymas dažniausiai simptominis. Dėl simptomų sunkumo gali prireikti paciento priežiūros 

ligoninėje. Jeigu bradikardija pasireiškia esant hipotenzijai, reikia skirti atropiną į veną. Traukulių 

atveju reikia skirti benzodiazepinų. 

 

 

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 

 

5.1 Farmakodinaminės savybės 

 

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo širdies sutrikimų, antiaritminiai vaistiniai preparatai, Ib klasės, 

ATC kodas – C01BB02. 

 

Veikimo mechanizmas 

 

Meksiletinas blokuoja natrio kanalus ir šis poveikis stipresnis tais atvejais, kai pernelyg sustiprėja 

veikimo potencialai (nuo vartojimo priklausanti blokada) ir (arba) yra ilgalaikė depoliarizacija (nuo 

įtampos priklausanti blokada), o būtent tai pasireiškia nesveikuose audiniuose, o ne tuomet, kai yra 

fiziologinis jaudrumas (ramybės arba toninė blokada). Todėl meksiletinas daugiausia veikia raumenų 

skaidulas, kurios patiria kartotines iškrovas (pvz., skeleto raumenų skaidulas). Jis lengvina miotonijos 

simptomus mažindamas raumenų sustingimą, nes sutrumpina raumenų atpalaidavimo uždelsimą.  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Klinikinis veiksmingumas ir saugumas 

 

Meksiletino veiksmingumas ir saugumas nedistrofinių miotoninių sutrikimų turintiems pacientams 

buvo vertinamas daugiacentriame dvigubai koduotame placebu kontroliuojamame kryžminiame 

(2 gydymo laikotarpiai po 18 dienų) tyrime „MYOMEX“ su 4 dienų išsivalymo laikotarpiu, kuriame 

dalyvavo 13 įgimta miotonija (myotonia congenita, MC) sergančių ir 12 įgimta paramiotonija 

(paramyotonia congenita, PC) sergančių pacientų. Visos tyrimo populiacijos amžius buvo nuo 20 iki 

66 metų, o maždaug 2/3 pacientų buvo vyrai. Į tyrimą buvo įtraukti pacientai, kurie patyrė miotoninių 

simptomų, pasireiškusių bent iš 2 segmentuose ir turėjusių poveikį bent 3 kasdienės veiklos rūšims. 

Pacientai pagal kryžminį modelį buvo randomizuoti į seką, sudarytą iš šių dviejų gydymų: a) 

meksiletinu, pradedant nuo 167 mg per parą ir kas 3 dienas didinant dozę po 167 mg, kad per 1 savaitę 

būtų pasiekta didžiausia 500 mg paros dozė, arba b) placebu.1  

Pagrindinis veiksmingumo rodiklis tiek MC, tiek PC sergančiųjų grupėms buvo raumenų sustingimo 

sunkumas pačių pacientų vertinimu pagal vaizdinę analoginę skalę (VAS). VAS sudaryta kaip 

absoliutinė matavimo priemonė: 100 mm tiesi horizontali linija, kurios galuose yra „visiškai jokio 

sustingimo“ (0) ir „didžiausias įmanomas sustingimas“ (100). Svarbiausios antrinės vertinamosios 

baigtys buvo su sveikata susijusios gyvenimo kokybės pokyčiai, vertinant pagal individualizuotos 

nervų ir raumenų ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybės (angl. individualised neuromuscular quality 

of life, INQoL) skalę ir laiką, kurio reikia atsistoti nuo kėdės, ją apeiti ir vėl į ją atsisėti (bandymas su 

kėde). 

 

Pagrindinės ir svarbiausių antrinių vertinamųjų baigčių rezultatai apibendrinti tolesnėje lentelėje. 

 

 Meksiletinas Placebas 

Pagrindinė analizė 

Sustingimo įvertis (VAS) (mm) 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

VAS medianos vertė pradinio įvertinimo metu 71,0  81,0  

VAS medianos vertė 18-ą dieną 16,0  78,0  

VAS medianos absoliutusis pokytis nuo pradinio įvertinimo –42,0  2,0 

Procentinė dalis pacientų, kurių absoliutusis VAS  

pokytis nuo pradinio įvertinimo 18-ą dieną buvo ≥ 50 mm 

12/21 (57,1 %) 3/22 (13,6 %) 

Gydymo poveikis (mišrusis poveikio tiesinis modelis) p < 0,001 

Antrinė analizė 

Bandymas (-ai) su kėde 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

Vidutinė vertė (SN) pradinio įvertinimo metu 7,3 (3,5) 

Vidutinė vertė (SN) 18-ą dieną 5,2 (1,6) 7,5 (4,1) 

Vidurkio (SN) absoliutusis pokytis nuo pradinio įvertinimo –2,1 (2,9) 0,2 (1,6) 

Gydymo poveikis (Wilcoxon ženklų testas) p = 0,0007 

Antrinė analizė 

Individualizuota nervų ir raumenų ligomis sergančiųjų gyvenimo 

kokybė. Bendroji gyvenimo kokybė 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

Medianos vertė pradinio įvertinimo metu 51,1 

Medianos vertė 18-ą dieną 23,3 48,3 

Medianos absoliutusis pokytis nuo pradinio įvertinimo –25,0  1,1 

Gydymo poveikis (tiesinis mišrusis modelis) p < 0,001 

 
1 Klinikinio tyrimo ataskaitoje nurodyta 200 mg dozė, atitinkanti meksiletino hidrochlorido kiekį (atitinkantį 

166,62 mg meksiletino bazės kiekį). 



10 

Antrinė analizė 

Bendras klinikinis įspūdis (BKĮ) Veiksmingumo indeksas 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

BKĮ tyrėjų veiksmingumo vertinimu 22 (91,7 %) 5 (20,0 %) 

BKĮ pacientų veiksmingumo vertinimu 23 (92,0 %) 6 (24,0 %) 

Gydymo poveikis (McNemar testas) p < 0,001 

Antrinė analizė 

Pirmenybė iš 2 gydymo laikotarpių 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

Priimtinesnis laikotarpis 20 (80,0 %) 5 (20,0 %) 

Gydymo poveikis (binominis testas) p = 0,0041 

Antrinė analizė 

Klinikinė miotonijos skalė. Sunkumo bendrasis įvertis 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

Vidutinė vertė (SN) pradinio įvertinimo metu 53,8 (10,0) 

Vidutinė vertė (SN) 18-ą dieną 24,0 (17,1) 47,6 (23,3) 

Vidurkio (SN) absoliutusis pokytis nuo pradinio įvertinimo –29,8 (16,0) –6,2 (19,0) 

Gydymo poveikis (tiesinis mišrusis modelis) p < 0,001 

Antrinė analizė 

Klinikinė miotonijos skalė. Neįgalumo bendrasis įvertis 

  

Tiriamųjų skaičius 25 25 

Vidutinė vertė (SN) pradinio įvertinimo metu 7,8 (2,8) 

Vidutinė vertė (SN) 18-ą dieną 2,7 (2,6) 7,0 (3,8) 

Vidurkio (SN) absoliutusis pokytis nuo pradinio įvertinimo –5,1 (3,1) –0,8 (3,4) 

Gydymo poveikis (tiesinis mišrusis modelis) p < 0,001 

 

Vaikų populiacija 

 

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Namuscla tyrimų su visais vaikų populiacijos 

pogrupiais duomenis simptominio miotoninių sutrikimų gydymo indikacijai (vartojimo vaikams 

informacija pateikiama 4.2 skyriuje). 

 

5.2 Farmakokinetinės savybės 

 

Absorbcija 

 

Meksiletinas greitai ir beveik visiškai absorbuojamas po suvartojimo per burną, o jo biologinis 

prieinamumas sveikų tiriamųjų organizme yra maždaug 90 %. Didžiausia koncentracija plazmoje, 

suvartojus per burną, susidaro per 2-3 valandas. Po kartotinio vartojimo nepastebėta jokio žymesnio 

meksiletino kaupimosi.  

Maistas neturi įtakos meksiletino absorbcijos spartai ar laipsniui. Todėl meksiletiną galima vartoti su 

maistu arba nevalgius. 

 

Pasiskirstymas 

 

Meksiletinas sparčiai pasiskirsto organizme; jo pasiskirstymo tūris yra didelis ir sveikų asmenų 

organizme sudaro 5–9 l/kg.  

Meksiletinas silpnai jungiasi su plazmos baltymais (55 %).  

Meksiletinas pereina per placentos barjerą ir išsiskiria į motinos pieną. 

 

Biotransformacija 

 

Meksiletinas daugiausia (90 %) metabolizuojamas kepenyse, o pagrindinis kelias yra CYP2D6 

metabolizmas, tačiau jis yra ir CYP1A2 substratas. Metabolinis irimas tęsiasi įvairiais keliais, įskaitant 

aromatinį ir alifatinį hidroksilinimą, dealkilinimą, deamininimą ir N-oksidaciją. Keletas susidariusių 

metabolitų toliau metabolizuojami vykstant konjugacijai su gliukurono rūgštimi (II fazės 
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metabolizmas); svarbiausi metabolitai yra p-hidroksimeksiletinas, hidroksimetilmeksiletinas ir 

N-hidroksimeksiletinas. 

CYP2D6 fenotipo įtaka meksiletino metabolizmui buvo išsamiai ištirta. Meksiletino farmakokinetikai 

būdingas gerokai mažesnis bendrasis ir inkstų klirensas, dėl to ilgesnė eliminacijos pusėjimo trukmė, 

didesnė ekspozicija ir mažesnis pasiskirstymo tūris pacientų, kuriems būdingas silpnas metabolizmas, 

organizme, palyginti su tais pacientais, kuriems būdingas intensyvus metabolizmas. 

 

Maždaug 10 % preparato pašalinama per inkstus nepakitusiu pavidalu. 

 

Eliminacija 

 

Meksiletinas iš žmonių organizmo pašalinamas lėtai (vidutinė eliminacijos pusėjimo trukmė yra 

10 valandų, o svyravimo ribos yra nuo 5 iki 15 valandų). 

Meksiletinas daugiausia pašalinamas per inkstus (90 % dozės, įskaitant 10 % nepakitusio meksiletino 

pavidalu).  

 

Meksiletino pašalinimas gali paspartėti, kai šlapimo pH yra rūgštinis, palyginti su normaliu arba 

šarminiu pH. Klinikiniame tyrime, kai šlapimo pH buvo 5, per inkstus buvo pašalinta 51 % 

meksiletino dozės, o kai pH buvo normalus – 10 %. Šlapimo pH pokyčiai neturėtų įtakoti 

veiksmingumo arba saugumo. 

 

Tiesinis / netiesinis pobūdis 

 

Dozės intervale nuo 83 mg iki 500 mg buvo stebėtas tiesinis meksiletino dozės ir koncentracijos 

plazmoje sąryšis. 

 

Specialios populiacijos 

 

CYP2D6 polimorfizmas 

CYP2D6 polimorfizmas įtakoja meksiletino farmakokinetiką. Asmenų, kuriems būdingas silpnas 

CYP2D6 metabolizmas (SM), organizme meksiletino koncentracija būna didesnė nei tų asmenų, 

kuriems būdingas vidutinis (VM), intensyvus (t. y. normalus) arba ypač spartus (YSM) CYP2D6 

metabolizmas, organizme. Toliau esančioje lentelėje pateiktos įvairių etninių populiacijų proporcijos 

pagal šį metabolizmo pobūdį. 

 

Etninė kilmė Silpnas metabolizmas 

(SM) 

Vidutinis 

metabolizmas (VM) 

Ypač spartus 

metabolizmas (YSM) 

Europidai Iki 10 % 1–2 % Iki 10 % 

Negridai Iki 10 % - Iki 5 % 

Mongolidai Iki 5 % Daugiau kaip 50 % Iki 2 % 

 

Kūno masė 

Atliekant populiacijos farmakokinetikos analizę buvo nustatyta, kad kūno masė turi poveikį 

meksiletino farmakokinetikai. 

 

Amžius 

Nėra jokio kliniškai reikšmingo amžiaus poveikio meksiletino ekspozicijai suaugusiesiems. 

 

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 

 

Farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi 

ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. 

 

Pagrindinis stebėtas poveikis žiurkėms ir (arba) šunims buvo vėmimas, viduriavimas, tremoras, 

ataksija, konvulsijos ir tachikardija. Tačiau šie tyrimai nebuvo atlikti laikantis šiuolaikinių standartų ir 

todėl jų klinikinė reikšmė neaiški.  
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Kancerogeninio poveikio tyrimų su žiurkėmis rezultatai buvo neigiami, tačiau jie buvo atlikti ne pagal 

dabartinius standartus ir todėl jų klinikinė reikšmė neaiški. Genotoksinio poveikio nebuvimas gydant 

meksiletinu nerodo padidėjusios kancerogeniškumo rizikos. 

 

 

6. FARMACINĖ INFORMACIJA 

 

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 

 

Kapsulės turinys 

 

Kukurūzų krakmolas 

Bevandenis koloidinis silicio dioksidas 

Magnio stearatas 

 

Kapsulės apvalkalas 

 

Geležies (III) oksidas (E 172)  

Titano dioksidas (E 171) 

Želatina 

 

6.2 Nesuderinamumas 

 

Duomenys nebūtini. 

 

6.3 Tinkamumo laikas 

 

3 metai. 

 

6.4 Specialios laikymo sąlygos 

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. 

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. 

 

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys  

 

Kapsulės supakuotos į aliuminio / PVC / PVDC lizdines plokšteles po 30, 50, 100 arba 200 kapsulių.  

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti 

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 

 

 

7. REGISTRUOTOJAS 

 

Lupin Europe GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143,  

60314 Frankfurt am Main 

Vokietija 

 

 

8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)  

 

EU/1/18/1325/001 - 004 
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9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 

 

Registravimo data: 18.12.2018  

 

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 

 

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu. 

 

 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/
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A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 

 

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) 

 

Hormosan Pharma GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143,  

60314 Frankfurt am Main 

Vokietija 

 

Lupin Healthcare (UK) Ltd  

The Urban Building, second floor, 3-9 Albert Street  

SL1 2BE Slough, Berkshire,  

Jungtinė Karalystė 

 

Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, 

pavadinimas ir adresas. 

 

 

B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI 

 

Receptinis vaistinis preparatas. 

 

 

C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 

 

• Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai  

 

Šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo pateikimo reikalavimai išdėstyti 

Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše 

(EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje. 

 

Registruotojas teiks pirmąjį šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamą saugumo protokolą per 

6 mėnesius nuo registravimo dienos.  

 

 

D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO 

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 

 

• Rizikos valdymo planas (RVP) 

 

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai 

aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. 

 

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: 

• pareikalavus Europos vaistų agentūrai; 

• kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį 

naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos 

mažinimo) etapą.  

 

• Papildomos rizikos mažinimo priemonės 

 

Prieš Namuscla platinimą kiekvienoje valstybėje narėje (VN) Registruotojas turi suderinti su 

nacionaline kompetentinga institucija (NKI) mokomosios medžiagos turinį ir formatą, įskaitant 

komunikacijos priemones, platinimo būdus ir visus kitus programos aspektus.  



16 

Siekiant užkirsti kelią ir (arba) iki minimumo sumažinti svarbią nustatytą širdies aritmijos riziką 

distrofine miotonija sergantiems pacientams (vartojant ne pagal patvirtintą indikaciją) ir sumažėjusio 

Namuscla klirenso riziką, taigi, nepageidaujamų reakcijų riziką pacientams, kuriems yra sutrikusi 

kepenų veikla, Registruotojas turi užtikrinti, kad kiekvienoje VN, kurioje prekiaujama Namuscla, 

visiems sveikatos priežiūros specialistams (SPS) ir pacientams būtų atitinkamai pateikta: 

• Informacinė atmintinė SPS; 

• Paciento įspėjimo kortelė  

Informacinėje atmintinėje SPS, kuri visada turi būti skaitoma kartu su Preparato charakteristikų 

santrauka (PCS) prieš skiriant Namuscla, turi būti šie pagrindiniai elementai: 

• informacija apie širdies aritmijos riziką Namuscla vartojantiems pacientams; 

 

• gairės, kaip nustatyti (ir atmesti) pacientus, kuriems yra didesnė rizika patirti aritmiją dėl gydymo 

Namuscla; 

 

• Namuscla kontraindikacijos, kurios gali padidinti imlumą aritmijoms; 

 

• Prieš pradėdamas gydymą SPS turi atlikti visų pacientų išsamų ir stropų širdies įvertinimą, kad 

nustatytų, kaip širdis toleruoja Namuscla vartojimą. Širdies įvertinimas rekomenduojamas ir 

netrukus po Namuscla vartojimo pradžios (pvz., 48 valandų laikotarpiu). 

 

• Gydant Namuscla: 

 

o širdies sutrikimų turinčių pacientų stebėjimas elektrokardiograma (EKG) turi būti atliekamas 

periodiškai (kas 2 metus arba dažniau, jeigu laikoma, kad būtina); 

 

o jeigu pacientai turi širdies sutrikimų arba linkę į tokius sutrikimus, prieš bet kokį dozės 

padidinimą ir po jo reikia atlikti išsamų širdies įvertinimą (įskaitant EKG).  Palaikomojo 

gydymo metu rekomenduojama bent kartą per metus arba dažniau, jei manoma, kad tai 

būtina, atlikti išsamų širdies įvertinimą (įskaitant EKG, 24-48 valandų Holterio 

monitoravimą ir echokardiografiją). 

 

• Namuscla vartojimą reikia nedelsiant nutraukti, jeigu pacientui atsiranda širdies sutrikimų, jis 

nereaguoja į ilgalaikį gydymą Namuscla arba nepatiria jo naudos; 

 

• pabrėžti sumažėjusios Namuscla klirenso riziką kepenų sutrikimų turintiems pacientams ir 

pateikti gairių, kaip gydyti šiuos pacientus, kad nuo to būtų apsaugota, užtikrinant atsargų 

Namuscla titravimą pacientams, kuriems yra nesunkus arba vidutinio sunkumo kepenų veiklos 

sutrikimas (didinant dozę praėjus bent 2 gydymo savaitėms); Namuscla neturi vartoti sunkių 

kepenų veiklos sutrikimų turintys pacientai; 

 

• SPS turi informuoti pacientus apie šiuos dalykus: 

 

o širdies aritmijos riziką (informuoti apie aritmijos simptomus, nurodyti pacientams nedelsiant 

kreiptis į savo SPS arba skubios pagalbos centrus, jeigu patiria kokį nors iš tų simptomų); 

 

o sumažėjusio Namuscla klirenso riziką kepenų sutrikimą turintiems pacientams (patariant 

pacientams informuoti savo SPS, jeigu turi kokį nors ankstesnį kepenų sutrikimą); 

 

• pranešimas apie Namuscla vartojančių pacientų patiriamas nepageidaujamas reakcijas; 

 

 

Vaisto skiriantis gydytojas turi išduoti paciento įspėjimo kortelę (piniginės dydžio), kurią reikia 

skaityti kartu su paciento pakuotės lapeliu ir kurioje pateikiama ši pagrindinė informacija: 
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• pacientai turi visada nešiotis kortelę ir parodyti ją per visus vizitus pas SPS, išskyrus vaisto 

skyrusįjį gydytoją (pvz., skubios pagalbos SPS); 

 

• nurodyta įrašyti paciento ir gydančiojo gydytojo kontaktinius duomenis ir gydymo Namuscla 

pradžios datą; 

 

• pacientai informuojami, kad, prieš pradėdamas gydymą Namuscla ir viso gydymo metu, SPS turi 

atlikti išsamų ir stropų širdies įvertinimą; 

 

• pacientai turi pranešti SPS apie visus vartojamus vaistus arba prieš pradėdami vartoti bet kokius 

naujus vaistus, kol yra gydomi Namuscla; 

 

• informuojama apie širdies aritmijos simptomus, kurie gali būti pavojingi gyvybei, ir kada 

pacientams reikia kreiptis į SPS;  

 

• pacientai neturi vartoti daugiau kaip 3 kapsulių Namuscla per dieną arba dvigubos dozės, kad 

kompensuotų pamirštąją dozę; 
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III PRIEDAS 

 

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 



20 

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 

 

KARTONO DĖŽUTĖ 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Namuscla 167 mg kietosios kapsulės 

meksiletinas 

 

 

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 

 

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra meksiletino hidrochlorido, atitinkančio 166,62 mg meksiletino 

 

 

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 

 

 

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 

 

30 kietųjų kapsulių 

50 kietųjų kapsulių 

100 kietųjų kapsulių 

200 kietųjų kapsulių 

 

 

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį 

Vartoti per burną 

 

 

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

 

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 

 

 

8. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. 

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 

 

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 

 

Lupin Europe GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143,  

60314 Frankfurt am Main 

Vokietija 

 

 

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 

 

EU/1/18/1325/001 

EU/1/18/1325/002 

EU/1/18/1325/003 

EU/1/18/1325/004 

 

 

 

13. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 

 

 

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 

 

Namuscla 167 

 

 

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 

 

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 

 

 

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 

 

PC:  

SN:  

NN:  
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MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ 

JUOSTELIŲ 

 

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS 

 

 

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 

 

Namuscla 167 mg kapsulės 

meksiletinas 

 

 

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS 

 

Lupin Europe GmbH 

 

 

3. TINKAMUMO LAIKAS 

 

EXP 

 

 

4. SERIJOS NUMERIS 

 

Lot 

 

 

5. KITA 
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B. PAKUOTĖS LAPELIS 
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Pakuotės lapelis: informacija pacientui 

 

Namuscla 167 mg kietosios kapsulės 

meksiletinas 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums 

svarbi informacija. 

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.  

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 

- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems 

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).  

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. 

 

Kartu su Namuscla pateikiama Įspėjimo kortelė, primenanti Jums ir medikams apie širdies aritmijos 

riziką. Įspėjimo kortelę reikia skaityti kartu su šiuo lapeliu ir visada turėti ją su savimi. 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje? 

 

1. Kas yra Namuscla ir kam jis vartojamas 

2. Kas žinotina prieš vartojant Namuscla 

3. Kaip vartoti Namuscla 

4. Galimas šalutinis poveikis  

5. Kaip laikyti Namuscla 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

 

1. Kas yra Namuscla ir kam jis vartojamas 

 

Namuscla yra vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos meksiletino. 

 

Namuscla vartojamas miotonijos (kai raumenys po apkrovos atsipalaiduoja lėtai ir sunkiai) 

simptomams gydyti suaugusiesiems, kuriems yra nedistrofinių miotoninių sutrikimų, kuriuos sukėlė 

genetiniai defektai, trikdantys raumenų veiklą.  

 

 

2. Kas žinotina prieš vartojant Namuscla 

 

Namuscla vartoti negalima 

– jei yra alergija meksiletinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 

6 skyriuje); 

– jeigu esate alergiški bet kuriam vietiniam anestetikui; 

– jeigu buvote patyrę širdies smūgį; 

– jeigu Jūsų širdis neveikia pakankamai gerai; 

– jeigu turite tam tikrų širdies ritmo sutrikimų; 

– jeigu Jūsų širdis plaka per greitai; 

– jeigu pažeistos Jūsų širdies kraujagyslės; 

– jeigu kartu vartojate tam tikrus vaistus širdies ritmo sutrikimams gydyti (žr. „Kitai vaistai ir 

Namuscla); 

– jeigu kartu vartojate tam tikrų siaurą terapinį intervalą turinčių vaistų (žr. „Kitai vaistai ir 

Namuscla). 

 

Jeigu turite abejonių, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės  

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti Namuscla, jeigu turite: 

– širdies negalavimų; 
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– kepenų sutrikimų; 

– inkstų sutrikimų; 

– sumažėjusią arba padidėjusią kalio koncentraciją kraujyje; 

– sumažėjusią magnio koncentraciją kraujyje; 

– epilepsiją. 

 

Širdies veikla 

Prieš pradedant gydymą Namuscla Jums turės būti atlikti tyrimai, skirti patikrinti, kaip gerai dirba Jūsų 

širdis, įskaitant EKG (elektrokardiogramą). Šie tyrimai taip pat bus reguliariai atliekami gydantis 

Namuscla ir prieš keičiant Namuscla dozę bei po to. Kaip dažnai šie tyrimai bus atliekami priklausys 

nuo Jūsų širdies veiklos.  

Jeigu Jūs arba Jūsų gydytojas aptiksite kokių nors širdies ritmo sutrikimų arba kokių nors būklių, 

išvardytų skyriuje Namuscla vartoti negalima“, gydytojas nutrauks Jūsų gydymą Namuscla. 

 

Jeigu pastebite, kad pasikeitė Jūsų širdies ritmas (širdis plaka greičiau arba lėčiau), jeigu širdis virpa 

arba jaučiate skausmą krūtinėje, jeigu sunku kvėpuoti, jeigu svaigsta galva, prakaituojate arba alpstate, 

privalote nedelsdami kreiptis į skubios pagalbos skyrių. 

 

Namuscla koncentracija kai kurių pacientų kraujyje gali būti didesnė dėl lėtesnio skaidymo kepenyse 

ir dozę gali reikėti atitinkamai pakoreguoti. 

  

Vaikams ir paaugliams 

Namuscla neturi būti skiriamas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams 

 

Kiti vaistai ir Namuscla 

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui 

arba vaistininkui.  

 

Nevartokite Namuscla su tam tikrais vaistais širdies ritmo sutrikimams gydyti (chinidinu, 

prokainamidu, dizopiramidu, ajmalinu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, moricizinu, amjodaronu, 

sotaloliu, ibutilidu, dofetilidu, dronedaronu, vernakalantu). Žr. skyrių Namuscla vartoti negalima“. 

Vartojant Namuscla kartu su bet kuriuo iš šių vaistų didėja sunkaus širdies ritmo sutrikdymo, 

vadinamo polimorfine skilvelių tachikardija, pasireiškimo rizika.  

 

Nevartokite Namuscla su tam tikrais vaistais, kurie turi vadinamąjį siaurą terapinį intervalą (tai tokie 

vaistai, kurių maži dozės arba koncentracijos kraujyje pokyčiai gali lemti vaisto veiksmingumą arba 

šalutinį poveikį). Tokie vaistai yra, pavyzdžiui, digoksinas (skiriamas nuo širdies negalavimų), litis 

(nuotaikos stabilizatorius), fenitoinas (epilepsijai gydyti), teofilinas (nuo astmos) ir varfarinas (nuo 

kraujo krešulių).  

 

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu vartojate kuriuos nors iš šių vaistų, nes jie gali įtakoti 

Namuscla poveikį arba būti paveikti Namuscla: 

• vaistus nuo širdies sutrikimų (lidokainą, tokainidą, propranololį, esmololį, metoprololį, 

atenololį, karvedilolį, bizoprololį, nebivololį, verapamilį, diltiazemą); 

• tam tikrus kitus vaistus: 

o timololį padidėjusiam akispūdžiui (glaukomai) gydyti, 

o tam tikrus antibiotikus (ciprofloksaciną, rifampiciną), 

o tam tikrus antidepresantus (fluvoksaminą), 

o tizanidiną (vartojamą raumenims atpalaiduoti), 

o metforminą (vartojamą nuo diabeto), 

o omeprazolą (skrandžio opoms ir skrandžio rūgšties refliuksui gydyti). 

 

Rūkymas ir Namuscla 

Pasakykite gydytojui ar vaistininkui, jeigu vartodami Namuscla pradėjote arba nustojote rūkyti, nes 

rūkymas turi įtakos Namuscla koncentracijai kraujyje ir Jūsų dozę gali reikėti atitinkamai pakoreguoti. 
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Namuscla vartojimas su gėrimais 

Gydantis meksiletinu rekomenduojama per pusę sumažinti vartojamo kofeino kiekį, nes vaistas gali 

padidinti kofeino koncentraciją kraujyje. 

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis 

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš 

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Jeigu vartodama Namuscla pastojate, nedelsdama 

kreipkitės į gydytoją, nes nėštumo metu Namuscla geriau vartoti. Jeigu vartodama Namuscla pastojate, 

nedelsdama kreipkitės į gydytoją. 

 

Meksiletinas išsiskiria į motinos pieną. Turite apie tai pasikalbėti su savo gydytoju ir kartu priimsite 

sprendimą, ar susilaikyti nuo žindymo ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo meksiletinu. 

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas 

Namuscla vartojimas retais atvejais gali sukelti nuovargį, sumišimą, neryškų matymą: jeigu Jums 

pasireiškia toks poveikis, nevairuokite, nevažinėkite dviračiu ir nevaldykite mechanizmų.  

 

 

3. Kaip vartoti Namuscla 

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į 

gydytoją arba vaistininką.  

 

Rekomenduojama pradinė dozė yra 1 kapsulė per parą. Gydytojas didins dozę palaipsniui, 

atsižvelgdamas į tai, kaip gerai veikia vaistas. Palaikomoji dozė yra nuo 1 iki 3 kapsulių, kasdien 

vartojamų pastoviais intervalais per parą. 

 

Tą pačią dieną negalima vartoti daugiau kaip 3 kapsulių. 

 

Širdies veiklos patikrinimas 

Prieš pradedant gydymą Namuscla ir reguliariai gydymo metu Jums turės būti atliekami tyrimai, skirti 

patikrinti, kaip gerai dirba Jūsų širdis. Atsižvelgiant į Jūsų širdies veiklą, tyrimų gali prireikti prieš 

koreguojant vaisto dozę ir po to. Žr. skyrių „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“. Gydytojas taip pat 

reguliariai vertins Jūsų gydymą, kad įsitikintų, jog Namuscla ir toliau yra geriausias Jums galimas 

vaistas. 

 

Vartojimo būdas 

Namuscla skirtas vartoti per burną. 

 

Nurykite kapsulę užgerdami stikline vandens, stovėdami arba sėdėdami. Namuscla galite vartoti su 

valgiu, kad išvengtumėte pilvo skausmo (žr. skyrių „Galimas šalutinis poveikis“). 

 

Ką daryti pavartojus per didelę Namuscla dozę? 

Jeigu suvartojote didesnę nei rekomenduojama Namuscla dozę, kreipkitės į gydytoją. Tai gali būti 

labai žalinga Jūsų sveikatai. Jūs arba Jūsų palydovas turite nedelsdami kreiptis į gydytoją, jeigu juntate 

dilgčiojimą rankose arba kojose, jeigu negalite aiškiai mąstyti arba susikaupti, jeigu matote 

haliucinacijas, patiriate traukulius, jeigu jaučiate, kad širdis plaka lėčiau, jeigu svaigsta galva ir 

alpstate, jeigu susmunkate arba širdis nustoja plakti. 

 

Pamiršus pavartoti Namuscla 

Jeigu pamiršote pavartoti vaisto dozę, nevartokite dvigubos dozės, o kitą dozę suvartokite įprastu 

laiku. 

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
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4. Galimas šalutinis poveikis 

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 

 

Sunkiausias šalutinis poveikis 

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausią skubios pagalbos centrą, jeigu patiriate kurį 

nors iš toliau nurodytų šalutinių poveikių: 

– sunki alergija meksiletinui (su tokiais simptomais kaip stiprus išbėrimas su karščiavimu); tai yra 

labai retas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 000 žmonių; 

– širdies ritmo sutrikimai (simptomai nurodyti ir daugiau informacijos pateikta skyriuje „Įspėjimai ir 

atsargumo priemonės“); tai yra dažnas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 

10 žmonių. 

 

Kitas galimas šalutinis poveikis 

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių): 

– pilvo skausmas; 

– nemiga (sunkumas užmigti). 

 

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių): 

– mieguistumas; 

– galvos skausmas; 

– dilgčiojimas rankose ir kojose; 

– neryškus matymas; 

– galvos sukimasis (pusiausvyros netekimo pojūtis); 

– tankus širdies plakimas; 

– kraujo antplūdis; 

– sumažėjęs kraujospūdis (kuris gali sukelti galvos svaigimą ir alpulį); 

– pykinimas (šleikštulio pojūtis); 

– spuogai; 

– rankų ir kojų skausmas; 

– nuovargis; 

– silpnumas; 

– nemalonus pojūtis krūtinėje; 

– negalavimas (bendrai nemaloni būsena ir liguistumas). 

 

Nedažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių): 

– konvulsijos (traukuliai); 

– kalbos sutrikimai; 

– mažas širdies susitraukimų dažnis. 

 

Retas šalutinis poveikis: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1 000 žmonių: 

– sutrikusi kepenų veikla (stebima atlikus kraujo tyrimus). 

 

Labai retas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 000 žmonių): 

– kepenų pažaida, įskaitant uždegimą (hepatitas); 

– sunki reakciją į vaistą (su bėrimu ir karščiavimu). 

 

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis): 

– baltųjų kraujo ląstelių arba trombocitų kiekio sumažėjimas;  

– vilkligės sindromas (imuninės sistemos liga); 

– odos paraudimas ir lupimasis;  

– Stevens-Johnson sindromas: sunki alerginė reakcija, kai beria odą, dažnai pūslėmis ir opomis burnos 

ir akių bei kitų gleivinių srityse; 

– pūslės ant odos, negalavimas ir karščiavimas, lydintys būklę, vadinamą reakcija į vaistą patiriant 

eozinofiliją ir sisteminius simptomus (angl. DRESS); 

– haliucinacijos (nesamų dalykų matymas arba girdėjimas); 

– laikinas sumišimas (laikinas nesugebėjimas aiškiai mąstyti ir susikaupti); 
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– vaizdo dvejinimasis; 

– pakitęs skonio pojūtis; 

– širdies ritmo sutrikimai; 

– susmukimas; 

– veido raudonis; 

– plaučių fibrozė (plaučių liga); 

– viduriavimas; 

– vėmimas; 

– stemplės (burną su skrandžiu jungiančio kanalo) pažeidimas. 

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba 

vaistininką . Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta 

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau 

informacijos apie šio vaisto saugumą. 

 

 

5. Kaip laikyti Namuscla 

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.  

 

Ant dėžutės arba lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto 

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

 

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas 

nuo drėgmės. 

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus 

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 

Namuscla sudėtis 

Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra: 

- meksiletino hidrochlorido, atitinkančio 166,62 mg meksiletino (veikliosios medžiagos) 

- Pagalbinės medžiagos (kukurūzų krakmolas, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, magnio 

stearatas, želatina, geležies oksidas [E 172], titano dioksidas [E 171]).  

 

Namuscla išvaizda ir kiekis pakuotėje 

Namuscla kietosios kapsulės yra rausvos kietos želatininės kapsulės, pripildytos baltų miltelių. 

Namuscla tiekiama lizdinėmis plokštelėmis po 30, 50, 100 arba 200 kapsulių. 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 

Registruotojas 

Lupin Europe GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143,  

60314 Frankfurt am Main 

Vokietija 

 

Gamintojas 

Hormosan Pharma GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143,  

60314 Frankfurt am Main 

Vokietija 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Lupin Healthcare (UK) Ltd 

The Urban Building, second floor, 3-9 Albert Street 

SL1 2BE Slough, Berkshire,  

Jungtinė Karalystė 

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: 

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EE, EL, ES, FR, 

FI, HR, IE, IS, IT, LV, LT, LU, HU, MT, NL, 

NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE 

DE 

 

Lupin Europe GmbH 

Tel: +49 69 96759087 

Email: customerserviceLEG@lupin.com  

 

Lupin Europe GmbH 

Tel: +49 (0) 800 182 4160 

Email: customerserviceLEG@lupin.com 

 

UK 

 

Lupin Europe GmbH 

Tel: +44 (0) 800-088-5969 

Email: customerserviceLEG@lupin.com 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu/.  
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