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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
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Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut 
ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zurampic, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg lesinuraadi.

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab 52,92 mg laktoosi (monohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett).

Ovaalsed, 5,7 x 12,9 mm, sinised tabletid.

Tablettide ühele küljele on graveeritud „LES200“.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Zurampic kombineerituna ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga on näidustatud hüperurikeemia täiendavaks
raviks täiskasvanud podagraga patsientidel (toofustega või ilma), kel ei ole saavutatud eesmärgiks 
seatud kusihappe taset seerumis ainult ksantiinioksüdaasi inhibiitori adekvaatse annusega.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Zurampicu soovitatav annus on 200 mg üks kord ööpäevas hommikuti. See on ka maksimaalne annus 
(vt lõik 4.4).

Zurampicu tablette tuleb manustada samaaegselt ksantiinioksüdaasi inhibiitori, st allopurinooli või 
febuksostaadi hommikuse annusega. Allopurinooli soovitatav minimaalne annus on 300 mg või 
mõõduka neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens [CrCL] 30...59 ml/min) 200 mg. 
Ksantiinioksüdaasi inhibiitorravi katkestamisel tuleb ka Zurampic-ravi katkestada.

Patsiente tuleb teavitada, et selle juhendi eiramisega võib kaasneda neeruhäirete riski suurenemine (vt 
lõik 4.4).

Patsientidele tuleb õpetada piisavalt tarvitama vedelikku (nt 2 liitrit vedelikku ööpäevas) (vt lõik 4.4).
Eesmärgiks tuleb seada seerumi kusihappe tase alla 6 mg/dl (360 mcmol/l). Toofuste või püsivate 
sümptomitega patsientidel on eesmärgiks tase alla 5 mg/dl (300 mcmol/l). Seerumi kusihappe taseme 
testimist võib teostada juba 4 nädalat pärast Zurampic-ravi algust.
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Podagrahoogude profülaktikat kolhitsiini või mittesteroidse põletikuvastase ainega (MSPVA) 
soovitatakse vähemalt 5 kuu jooksul pärast ravi alustamist (vt lõik 4.4).

Patsientide erirühmad

Eakad (≥65-aastased)
Vanusepõhine annuse kohandamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2), ometi võib eakatel patsientidel esineda 
suurema tõenäosusega neerufunktsiooni langus (vt annustamissoovitused neerukahjustuse puhul).
Kogemused väga eakate patsientidega (≥75-aastased) on piiratud (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus
Zurampic-ravi ei tohi alustada raske neerukahjustusega (CrCL alla 30 ml/min), lõppstaadiumis 
neeruhaigusega või dialüüsravi saavatel patsientidel (vt lõigud 4.3 ja 4.4). Lesinuraadi 
toimemehhanismil põhinevalt võib see aine olla neil patsientidel ebaefektiivne (vt lõik 5.1). Zurampic-
ravi ei tohi alustada neerutransplantaadiga patsientidel.

Kerge või mõõduka neerukahjustusega patsientidel (CrCL 30...89 ml/min) ei ole annuse kohandamine 
vajalik (vt lõigud 4.8, 5.1 ja 5.2). Zurampicut tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kelle CrCL on 
30...45 ml/min (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus
Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klassid A ja B) ei ole annuse 
kohandamine vajalik (vt lõik 5.2). Zurampicut ei ole raske maksakahjustusega patsientidel uuritud, 
mistõttu ei saa anda annustamissoovitusi.

Lapsed
Zurampicu ohutus ja efektiivsus alla 18 aasta vanustel lastel ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Zurampicut tuleb võtta hommikul koos toidu ja veega.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Tuumori lüüsi sündroomi või Leschi-Nyhani sündroomiga patsiendid.

Raske neerukahjustusega (CrCL alla 30 ml/min), lõppstaadiumi neeruhaigusega, neerutransplantaadiga
või dialüüsravi saavad patsiendid (vt lõik 4.2).

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neerude häired
200 mg lesinuraadi ja ksantiinioksüdaasi inhibiitori kombinatsioonraviga kaasnes seerumi 
kreatiniinitasemete tõusude sagenemine, mis on seotud renaalse kusihappe ekskretsiooni 
suurenemisega. Pärast Zurampic-ravi algust võib esineda neerufunktsiooniga seotud kõrvaltoimeid (vt 
lõik 4.8). 400 mg Zurampicu manustamisel monoteraapiana või kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi 
inhibiitoriga täheldati seerumi kreatiniinitasemete tõusude ja neerudega seotud kõrvaltoimete (sh 
raskete kõrvaltoimete) sagenemist, kusjuures kõige kõrgemat esinemissagedust täheldati Zurampicu 
kasutamisel monoteraapiana. Zurampicut ei tohi kasutada monoteraapiana ega soovitatavast 
suuremates annustes.

Patsientidega, kelle hinnanguline CrCL on alla 45 ml/min, on kogemus Zurampicuga piiratud. Seetõttu 
tuleb Zurampicut kasutada ettevaatusega patsientidel, kelle CrCL on vahemikus 30...45 ml/min.
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Enne Zurampic-ravi alustamist tuleb neerufunktsiooni hinnata ning ravi ajal seda vastavalt kliinilistele 
näidustustele perioodiliselt, st. 4 korda aastas jälgida järgmiste kliiniliste tegurite suhtes, nagu 
neerufunktsiooni ravieelne väärtus, ringleva vere mahu vähenemine, kaasuv haigus või kaasuv ravi. 
Kui kreatiniini tase seerumis on tõusnud 1,5 korda ravieelsest väärtusest kõrgemale, tuleb patsienti 
hoolikalt jälgida. Kui kreatiniini tase seerumis on tõusnud kahekordsest ravieelsest väärtusest 
kõrgemale või kui absoluutne seerumi kreatiniinisisaldus ületab 4,0 mg/dl, tuleb ravi katkestada. Ravi 
tuleb katkestada patsientidel, kes teatavad sümptomitest, mis võivad osutada ägedale kusihappe 
nefropaatiale, sh valust küljes, iiveldusest või oksendamisest, ja mõõtke kohe seerumi 
kreatiniinisisaldust. Zurampic-ravi ei tohi uuesti alustada, kui seerumi kreatiniinisisalduse 
kõrvalekalletele puudub muu seletus.

Kaasuv kardiovaskulaarne haigus
Zurampicut ei soovitata piiratud andmete tõttu kasutada patsientidel, kel on eelneva 12 kuu jooksul 
esinenud ebastabiilne stenokardia, New Yorki Südamearstide Assotsiatsiooni (New York Heart 
Association, NYHA) III või IV klassi südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, insult või süvaveeni 
tromboos (SVT). Zurampicut ei ole soovitav kasutada nendel patsientidel. Stabiilses seisundis olevate 
kardiovaskulaarhaigusega patsientide kasu/riski suhet tuleb igal üksikul juhul eraldi hinnata, 
arvestades uraaditaseme langetamisest tulenevat kasu ja võimalikku kardiaalse riski tõusu (vt lõik 4.8).

Ägedad podagra atakid (podagrahood)
Pärast Zurampic-ravi alustamist võivad esineda podagrahood. See on tingitud kusihappe taseme 
langusest seerumis, mille tulemusena mobiliseeruvad uraatide depood kudedes. Vähemalt 5 kuu 
jooksul pärast Zurampic-ravi algust soovitatakse teostada podagrahoo profülaktikat kolhitsiini või 
MSPVA-ga (vt lõik 4.2).

Podagrahoo tõttu ei ole vaja Zurampicut ära jätta. Podagrahoogu tuleb kaasnevalt ravida nagu igale 
individuaalsele patsiendile sobiv. Jätkuv Zurampic-ravi vähendab podagrahoogude sagedust.

CYP2C9 genotüübi toime
Patsiente, kes on teadaolevalt aeglased metaboliseerijad CYP2C9 vahendusel, tuleb ravida 
ettevaatusega, kuna potentsiaalne neerudega seotud kõrvaltoimete risk võib olla kõrgem (vt lõigud 4.8 
ja 5.2).

Kliiniliselt olulised koostoimed teiste ravimitega

CYP3A substraadid
Lesinuraad on CYP3A nõrk kuni mõõdukas indutseerija (vt lõik 4.5). Lesinuraadi nõrk indutseeriv 
toime ilmneb 2 kuni 3 nädalat pärast pidevat täiendavat ravi Zurampicuga. Nendel patsientidel, kes 
kasutavad tundlike CYP3A substraatide hulka kuuluvaid ravimeid (nagu lovastatiin ja simvastatiin) 
või kõrgvererõhuvastaseid ravimeid (nagu amlodipiin, felodipiin või nisoldipiin), on soovitav lipiide ja 
vererõhku täiendavalt jälgida, kuna nende toime võib olla vähenenud (vt lõik 4.5). 

Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid
Zurampicu samaaegsel kasutamisel võivad hormonaalsed kontratseptiivid, sh suukaudsed, süstitavad, 
transdermaalsed ja implanteeritavad vormid, osutuda ebausaldusväärseteks. Fertiilses eas naised 
peavad Zurampicu kasutamise ajal praktiseerima kontratseptsiooni täiendavaid meetodeid ja mitte 
lootma ainuüksi hormonaalsele kontratseptsioonile (vt lõigud 4.5 ja 4.6).

Väga eakad (≥75-aastased)
Terapeutilised kogemused 75-aastastel ja vanematel patsientidel on piiratud. Sellesse vanuserühma 
kuuluvate patsientide ravimisel Zurampicuga tuleb rakendada ettevaatust.

Sekundaarne hüperurikeemia
Sekundaarse hüperurikeemiaga patsientidega ei ole uuringuid läbi viidud (sh elundisiirde 
retsipientidega).
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Laktoositalumatus
Zurampic sisaldab laktoosi. Harvaesinevate pärilike häiretega nagu galaktoositalumatuse, Lapp-
laktaasi puudulikkuse või glükoosi-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid ei tohi seda ravimit 
kasutada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Salitsülaadid
Salitsülaadid võivad suuremates annustes kui 325 mg ööpäevas vähendada lesinuraadi kusihappe taset 
langetavat aktiivsust ja selliseid annuseid ei tohi koos Zurampicuga manustada. Patsientidel, kes said 
platseebo kontrolliga kliinilistes uuringutes atsetüülhapet väikestes annustes kombinatsioonis 
allopurinooli või febuksostaadiga, täheldati püsivat seerumi kusihappe sisalduse langust. Salitsülaatide 
annustele kuni 325 mg ööpäevas (st kardiovaskulaarseks protektsiooniks) puuduvad piirangud.

Tiasiiddiureetikumid
Patsientidel, kes said platseebo kontrolliga kliinilistes uuringutes tiasiiddiureetikume kombinatsioonis 
allopurinooli või febuksostaadiga, täheldati püsivat seerumi kusihappe sisalduse langust.

Farmakokineetilised koostoimed

Lesinuraadi toime teistele ravimitele:

CYP3A substraadid
CYP3A nõrk kuni mõõdukas indutseerimine lesinuraadi poolt võib langetada samaaegselt 
manustatavate tundlikest CYP3A substraatidest ravimite plasmakontsentratsioone. Tervete inimestega 
läbiviidud koostoimeuuringutes, milles kasutati Zurampicut ja CYP3A substraate, vähendas lesinuraad 
sildenafiili ja amlodipiini plasmakontsentratsioone. Tundlikud CYP3A substraadid HMG-CoA 
reduktaasi inhibiitorid võivad anda lesinuraadiga koostoimeid. Kesksetes kliinilistes uuringutes vajas 
lipiidide taset langetavaid või antihüpertensiivseid CYP3A substraatidest ravimeid kasutavatest 
patsientidest suurem osa kaasuva ravi muutust selles rühmas, keda raviti 200 mg Zurampicu ja 
ksantiinioksüdaasi inhibiitori kombinatsiooniga, võrreldes nendega, kes said raviks platseebot ja 
ksantiinioksüdaasi inhibiitori kombinatsiooni (vastavalt 35% ja 28%). Tuleb arvestada samaaegselt 
kasutatavate CYP3A substraatidest ravimite efektiivsuse languse võimalust ning nende efektiivsust (nt 
vererõhku ja kolesterooli taset) tuleb jälgida (vt lõik 4.4).

Varfariin
Tervete inimestega läbiviidud koostoimeuuringutes, milles kasutati 400 mg Zurampicu
korduvannuseid ja ühekordset varfariini annust (25 mg), põhjustas lesinuraad R-varfariini (vähem 
aktiivne enantiomeer) kontsentratsiooni langust ning ei avaldanud toimet S-varfariini (aktiivsem 
enantiomeer) kontsentratsioonile. Lisaks, lesinuraad tekitas 6-8% languse rahvusvahelises
standardsuhtes (INR) ja protrombiiniajas (PT). INR-i tuleb tavapäraselt jälgida, teised edasised 
toimingud ei ole vajalikud.

Hormonaalsed kontratseptiivid
Lesinuraad on nõrk kuni mõõdukas CYP3A indutseerija ning võib seetõttu langetada mõne 
hormonaalse kontratseptiivi plasmakontsentratsioone, vähendades seeläbi kontratseptiivset efektiivsust
(vt lõigud 4.4 ja 4.6). 

CYP2B6 substraadid
In vitro andmete kohaselt võib lesinuraad olla CYP2B6 nõrk indutseerija, kuid seda koostoimet ei ole 
kliiniliselt uuritud. Seetõttu on soovitav patsiente jälgida CYP2B6 substraatide (nt. bupropioon, 
efavirenz) toime nõrgenemise suhtes, kui neid ravimeid manustatakse koos Zurampicuga.

Põhinedes tervete isikute või podagra patsientidega läbiviidud koostoimeuuringutel, ei esine 
Zurampicul kliiniliselt olulisi koostoimeid MSPVA-de (naprokseen ja indometatsiin), kolhitsiini, 

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



6

repagliniidi, tolbutamiidi, febuksostaadi ega allopurinooliga. Zurampic langetas veidi oksüpurinooli 
(URAT1 substraat), allopurinooli peamise metaboliidi kontsentratsiooni, ehkki kombinatsioon 
allopurinooliga avaldas oluliselt tugevamat kusihappe taset langetavat toimet kui kumbki aine eraldi.

Teiste ravimite toime lesinuraadile:

CYP2C9 inhibiitorid ja indutseerijad
Lesinuraadi kontsentratsioon tõuseb CYP2C9 inhibiitoritega koosmanustamisel. Flukonasool, 
mõõdukas CYP2C9 inhibiitor, suurendas lesinuraadi AUC-d (56%) ja Cmax (38%), nagu ka uriiniga 
muutumatult eritunud lesinuraadi kogust. Teised mõõdukad CYP2C9 inhibiitorid nagu amiodaroon 
mõjustavad ootuspäraselt samuti lesinuraadi farmakokineetikat sarnasel määral. Seetõttu soovitatakse 
mõõdukaid CYP2C9 inhibiitoreid kasutavatel patsientidel Zurampicut ettevaatusega kasutada.
Lesinuraadi kontsentratsioon langeb eeldatavalt, kui seda manustatakse koos CYP2C9 indutseerijatega 
(nt. karbamasepiin, mõõdukas CYP2C9 indutseerija). Zurampicu manustamisel koos CYP2C9 
indutseerijatega tuleb seisundit jälgida toime languse tõttu.

Rifampiin
Rifampiin, OATPs inhibiitor ja CYP2C9 indutseerija, langetas lesinuraadi kontsentratsiooni ning 
vähendas veidi uriiniga muutumatult eritunud lesinuraadi kogust ilma kliiniliselt olulise toimeta. 
Jälgitava koostoime puudumine võib olla tingitud CYP2C9 induktsioonist ning OATP1B1 ja 1B3 
pärssimisest. 

Epoksiid-hüdrolaasi inhibiitorid
Mikrosomaalse epoksiid-hüdrolaasi (mEH) inhibiitorid (nt valproehape, valpromiid) võivad sekkuda 
lesinuraadi metabolismi. Zurampicut ei tohi koos mEH inhibiitoritega manustada.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Lesinuraadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad.

Loomuuringud ei viita otsestele ega kaudsetele kahjulikele toimetele seoses reproduktiivtoksilisusega 
(vt lõik 5.3).

Ettevaatusmeetmena on eelistatav Zurampicu kasutamist raseduse ajal vältida. Fertiilses eas naised 
peavad Zurampicu kasutamise ajal praktiseerima kontratseptsiooni täiendavaid meetodeid ja mitte 
lootma ainuüksi hormonaalsele kontratseptsioonile (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Imetamine
Olemasolevad farmakoloogilised/toksikoloogilised andmed seoses rottidega on näidanud lesinuraadi 
eritumist piima. Ei saa välistada riski vastsündinutele/imikutele. Zurampicut ei tohi imetamise ajal 
kasutada.

Fertiilsus
Lesinuraadi toimet inimeste viljakusele ei ole uuritud. Rottidel ei avaldanud lesinuraad toimet 
paaritumisele ega viljakusele (vt lõik 5.3).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Lesinuraad ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte:
Kombinatsioonravi 3. faasi kliinilistes uuringutes (sh jätku-uuringud) hinnati 200 mg Zurampicu
annuse ohutust. 200 mg Zurampicut saavatel patsientidel on kõige sagedasemate kõrvaltoimetena 
teatatud gripist, gastroösofageaalsest reflukshaigusest, peavalust ja vere kreatiniinisisalduse tõusust.
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Tõsised kõrvaltoimed neerupuudulikkus, neerukahjustus ja neerukivitõbi esinesid aeg-ajalt (vähem kui 
1 juhul 100-st) (vt tabel 1). Kliinilistes uuringutes olid enamus kõrvaltoimeid intensiivsuselt kerged 
või mõõdukad ja taandusid Zurampic-ravi jätkudes. Kõige sagedasem Zurampic-ravi katkestamist 
põhjustanud kõrvaltoime oli vere kreatiniinitaseme tõus (0,8%).

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt esinemissagedusele ja organsüsteemi klassile. Esinemissageduse 
kategooriad on defineeritud järgneva tava kohaselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100…< 1/10); aeg-
ajalt (≥ 1/1000…< 1/100); harv (≥ 1/10 000…< 1/1000) ja väga harv (< 1/10 000).

Tabelis 1 on kokku võetud kõrvaltoimed, mis tuvastati kliinilistes uuringutes patsientidel, kes said 200 
mg Zurampicut üks kord ööpäevas kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitori allopurinooli või 
febuksostaadiga. 

Tabel 1 Kõrvaltoimed organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi

Organsüsteemi 

klassifikatsioon

Sage Aeg-ajalt Harv

Infektsioonid ja 

infestatsioonid

Gripp

Immuunsüsteemi häired Ülitundlikkus*

Ainevahetus- ja 

toitumishäired

Dehüdratsioon

Närvisüsteemi häired Peavalu

Seedetrakti häired Gastroösofageaalne 
reflukshaigus

Neerude ja kuseteede 

häired

Neerupuudulikkus**

Neerukahjustus

Neerukivitõbi

Uuringud Kreatiniinitaseme tõus 

veres

*Fotodermatoos, valgusülitundlikkus, allergiline dermatiit, sügelus ja urtikaaria. 
** Hõlmab eelistermineid „neerupuudulikkus“, „krooniline neerupuudulikkus“ ja „äge neerupuudulikkus“.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Renaalsed kõrvaltoimed
Zurampic põhjustab renaalse kusihappeerituse suurenemist, mis võib esile kutsuda kreatiniinitaseme 
mööduvat tõusu seerumis, neerudega seotud kõrvaltoimeid ja neerukive. Ehkki on uuritud ka teisi 
annuseid, on Zurampicu soovitatavaks annuseks 200 mg üks kord ööpäevas kombinatsioonis 
kasnatiinioksüdaasi inhibiitoriga.

Kolmes 12-kuulises platseebo kontrolliga uuringus, milles võrreldi Zurampicu ja ksantiinioksüdaasi 
inhibiitori kombinatsiooni ainult ksantiinioksüdaasiga (platseebo), esinesid seerumi kreatiniinitaseme 
1,5 kuni 2-kordsed tõusud algväärtusest 3,9%-l 200 mg Zurampicu patsientidest, 10,0%-l 400 mg 
Zurampicu patsientidest ja 2,3%-l platseebo patsientidest; seerumi kreatiniinitaseme kahekordsed või 
suuremad tõusud algväärtusest esinesid 1,8%-l 200 mg Zurampicu patsientidest, 6,7%-l 400 mg 
Zurampicu patsientidest ja 0%-l platseebo patsientidest. Need seerumi kreatiniinitaseme tõusud 
taandusid enamasti ilma ravi katkestamiseta. Neerudega seotud kõrvaltoimeid  registreeriti 200 mg 
Zurampicu patsientidel (5,7%) ja 400 mg Zurampicu patsientidel (11,8%), võrreldes platseeboga 
(4,5%), ja nende tõttu katkestati ravi vastavalt 1,2%-l, 3,3%-l ja 1%-l (vt lõik 4.4). Kõige sagedasem 
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neerudega seotud kõrvaltoime oli kreatiniinitaseme tõus veres (4,3% 200 mg Zurampicu ja 7,8% 400 
mg Zurampicu kasutamise korral võrreldes 2,3% platseebo korral). Mõõduka neerukahjustusega 
patsientidel oli neerudega seotud kõrvaltoimete esinemissagedus kõigis ravirühmades sarnane: 200 mg 
Zurampic (12,7%), 400 mg Zurampic (16,3%) ja platseebo (13,3%). Raskeid neerudega seotud 
kõrvaltoimeid nagu äge neerupuudulikkus ja neerukahjustus registreeriti patsientidel, kelle raviks oli 
400 mg lesinuraadi (1%) või platseebo (0,4%), kuid mitte ühelgi 200 mg lesinuraadi annust saanud 
patsiendil. Kaasa arvates kombineeritud pikaajalised jätku-uuringud, olid raskete neerudega seotud 
kõrvaltoimete (sh äge neerupuudulikkus) esinemissagedused eksponeerituse 100 patsientaasta kohta 
200 mg Zurampicu ja 400 mg Zurampicu puhul kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga 
vastavalt 0,4 ja 1,4 (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Pikaajalistest kuni 24-kuulistest jätku-uuringutest saadud 
andmed renaalse ohutuse kohta olid kooskõlas platseebo-kontrollitud uuringutes täheldatuga.

6-kuulises, topeltpimedas, platseebo kontrolliga Zurampic-monoteraapia uuringus registreeriti 
neerudega seotud kõrvaltoimeid ja raskeid neerudega seotud kõrvaltoimeid (sh äge neerupuudulikkus) 
vastavalt 17,8%-l ja 4,7%-l ainult 400 mg Zurampicu annust saanud patsientidest ja mitte ühelgi 
platseebot saanutest (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Rasketest neerudega seotud kõrvaltoimetest registreeriti 
neerupuudulikkust, ägedat neerupuudulikkust ja neerukahjustust vastavalt 1,9%-l, 1,9%-l ja 0,9%-l 
patsientidest, kes said 400 mg lesinuraadi monoteraapiat, ja mitte ühelgi platseebot saanud patsiendil.
Kuna neerudega seotud tõsiste kõrvaltoimete sagedus tõusis monoteraapia korral võrreldes 
kombinatsioonraviga koos ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga, ei või Zurampicut monoravimina kasutada 
(vt lõigud 4.2 ja 5.1).

Zurampicu ja ksantiinioksüdaasi kombineeritud ravi 12-kuulistesse uuringutesse lubati kaasata 
neerukivide anamneesiga patsiente. Neis uuringutes registreeriti neerukivide kõrvaltoimeid 
(nefrolitiaas oli kõige sagedasem) patsientidel, kes said 200 mg Zurampicut (0,6%), 400 mg 
Zurampicut (2,5%) ja platseebot (1,7%).

Kardiovaskulaarne ohutus
Randomiseeritud topeltpimedas platseebo kontrolliga kombinatsioonravi uuringutes oli olulise 
kardiovaskulaarse episoodiga (kardiovaskulaarne surm, mittefataalne müokardiinfarkt või 
mittefataalne insult) patsientide sagedus 100 ravimi kasutamise patsient-aasta kohta järgmine: 0,71 
(95% CI 0,23; 2,21) platseeborühmas, 0,96 (95% CI 0,36; 2,57) 200 mg Zurampicu rühmas ja 1,94 
(95% CI 0,97; 3,87) 400 mg Zurampicu rühmas, kui seda kasutati koos ksantiinioksüdaasi 
inhibiitoriga. Põhjuslikku seost Zurampicuga ei ole kindlaks tehtud. Kõikidel olulise kardiovaskulaarse 
episoodiga patsientidel, keda raviti 200 mg Zurampicuga, oli anamneesis südamepuudulikkus, insult 
või müokardiinfarkt. Ravieelselt kõrge kardiovaskulaarse riskiga (defineeritud kui mööduv isheemiline 
episood, stenokardia, südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, perifeersete veresoonte haigus ja/või 
insult) patsientide alarühma andmete uuringujärgsel analüüsil ilmnes, et oluliste kardiovaskulaarsete 
episoodide sagedus oli platseebol 1/52 ja 200 mg Zurampicul 4/53, kui seda kasutati kombinatsioonis 
ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga.

Ülitundlikkus
Kliinilises programmis lesinuraadi saanud patsientidel teatati harvadel juhtudel ülitundlikkusest 
(fotodermatoos, valgusülitundlikkusreaktsioonid, allergiline dermatiit, sügelus ja urtikaaria). Ükski 
kõrvaltoimetest ei olnud tõsine ega vajanud haiglaravi.

Teised patsientide erirühmad

Neerukahjustusega patsiendid
Kerge või mõõduka neerukahjustusega (hinnanguline CrCL 30...89 ml/min) patsientidel ei täheldatud 
Zurampicu ohutuses üldiseid erinevusi, võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist 
võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



9

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise puhuks puudub spetsiifiline ravi ja üleannustamise sümptomid ei ole kindlaks tehtud. 
Üleannustamise puhul tuleb patsiente ravida sümptomaatiliste ja toetavate meetmetega ning tagada 
adekvaatne hüdratsioon.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Podagravastased preparaadid, kusihappe eritumist suurendavad 
preparaadid
ATC-kood: M04AB05

Toimemehhanism
Lesinuraad on selektiivne kusihappe tagasiimendumise inhibiitor, mis inhibeerib kusihappe 
transportijat URAT1. URAT1 vastutab enamuse filtreeritud kusihappe tagasiimendumise eest 
neerutuubulite valendikust. Inhibeerides URAT1, suurendab lesinuraad kusihappe eritumist ning 
langetab seega kusihappe taset seerumis. Samuti inhibeerib lesinuraad OAT4, kusihappe transportijat, 
mis on seotud diureetikumist indutseeritud hüperurikeemiaga.

Lesinuraad kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga suurendab kusihappe eritumist ja 
vähendab kusihappe produktsiooni, mille tulemuseks on suurem seerumi kusihappe taseme langus. 
Lesinuraadi tuleb kasutada ainult kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga, sest 
kombinatsiooni kasutamine vähendab eritamiseks kättesaadava kusihappe kogust ning vähendab 
neerudega seotud juhtude riski.

Farmakodünaamilised toimed
Toimed seerumi kusihappe tasemele ja kusihappe eritumisele uriiniga
Tervetel isikutel vähendas lesinuraad seerumi kusihappe tasemeid ning suurendas kusihappe renaalset 
kliirensit ja osade kaupa eritumist. Keskmised seerumi kusihappe taseme vähenemised ainult 200 mg 
Zurampicu manustamise järgselt olid 6 tunni pärast ligikaudu 46% ja 24 tunni pärast ligikaudu 26%. 
200 mg Zurampicu manustamisel kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga (st. flebuksostaat), 
olid täiendavad seerumi kusihappe langused ligikaudu 25% ja 19% vastavalt 6 ja 24 tundi pärast 
annustamist.

Toime südame repolarisatsioonile
Annustes kuni 1600 mg ei ilmnenud lesinuraadil toimet EKG parameetritele (k.a. QTc-intervall) 
tervetel isikutel.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Kolmes mitmekeskuselises, randomiseeritud, topeltpimedas, platseebo kontrolliga kliinilises uuringus, 
millesse oli kaasatud 1537 hüperurikeemia ja podagraga patsienti (13% neist olid eakad, ≥65-
aastased), uuriti üks kord ööpäevas manustatud 200 mg ja 400 mg Zurampicu efektiivsust 
kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitori allopurinooli (CLEAR1 ja CLEAR2) või 
febuksostaadiga (CRYSTAL). Kõik uuringud kestsid 12 kuud ning patsiendid said lesinuraadravi 
esimese 5 kuu jooksul podagrahoogude profülaktikat kolhitsiini või MSPVA-dega.

Neil uuringutel põhinevalt soovitatakse Zurampicut kasutada ainult 200 mg annusena üks kord 
ööpäevas kombinatsioonis ksantiinioksüdaasi inhibiitoriga (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 4.8).

Zurampic allopurinooli lisaravina ebapiisava ravivastusega patsientidel
CLEAR1 ja CLEAR2 uuringutesse registreeriti podagra patsiendid, kelle stabiilne allopurinooli annus 
oli vähemalt 300 mg (või 200 mg mõõduka neerukahjustuse puhul),  kusihappe tase seerumis oli üle 
6,5 mg/dl ja kel oli esinenud vähemalt kaks podagrahoogu eelmise 12 kuu jooksul. Mõlema uuringu 
lõikes esines 61%-l patsientidest ravi eelselt kerge või mõõdukas neerukahjustus ja 19%-l toofused. 
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Patsiendid jätkasid oma allopurinooliannuse võtmist ning randomiseeriti vastavalt suhtele 1:1:1 
rühmadesse, kus anti 200 mg Zurampicut, 400 mg Zurampicut või platseebot üks kord ööpäevas.

Nii CLEAR1-s kui CLEAR2-s oli esmaseks efektiivsuse tulemusnäitajaks patsientide hulk, kes 
saavutasid eesmärgiks seatud kusihappe seerumitaseme alla 6 mg/dl kuuendaks kuuks. Mõlemas 
uuringus saavutas oluliselt rohkem patsiente, keda raviti 200 mg Zurampicu ja allopurinooli 
kombinatsiooniga, eesmärgiks seatud kusihappe seerumitaseme alla 6 mg/dl kuuendaks ja 12-ndaks 
kuuks, võrreldes platseebo ja allopurinooli kombinatsiooni saanud patsientidega (vt tabel 2).

Pideva ravivastuse stabiilsust tõestati suuremal proportsioonil neist patsientidest, keda raviti 200 mg 
Zurampicu ja allopurinooli kombinatsiooniga, saavutades eesmärgiks seatud kusihappe 
seerumitaseme, igal visiidil kolmel järjestikusel kuul (4., 5. ja 6. kuu), võrreldes platseebo ja 
allopurinooli kombinatsiooni saanud patsientidega (vt tabel 2).

Tabel 2 Patsientide hulk, kes saavutasid Zurampicu ja allopurinooli kombinatsiooniga 
eesmärgiks seatud kusihappe seerumitasemed (<6 mg/dl) – kogutud andmed 
CLEAR1 ja CLEAR2 uuringutest

Patsientide hulk, kes saavutasid eesmärgiks seatud 
kusihappe seerumitaseme (<6,0 mg/dl)

n (%)

Erinevus hulkade vahel
(95% CI)

Ajahetk Platseebo + allopurinool

n=407

Zurampic 200 mg + 
allopurinool

n=405

Zurampic 200 mg vs
platseebo

4., 5., 6. kuu 48 (12%) 155 (38%)
0,26

(0,21; 0,32)

6. kuu 104 (26%) 222 (55%)
0,29

(0,23; 0,36)

12. kuu 105 (26%) 203 (50%)
0,24

(0,18; 0,31)

Võrreldes platseeboga andis Zurampic lisatuna allopurinoolile kohese keskmise kusihappe 
seerumitaseme languse seerumis, mis püsis pikaajaliselt patsientidel, kes said jätkuvalt ravi (vt joonis 
1).

Joonis 1 Keskmised kusihappe tasemed seerumis Zurampicu ja allopurinooli 
kombinatsiooni summeeritud kliinilistes uuringutes allopurinooli suhtes 
ebapiisava ravivastusega patsientidel (kusihape seerumis ≥6 mg/dl)

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



11

Kummaski uuringus saavutas suurem hulk 200 mg Zurampicu ja allopurinooli kombinatsiooniga 
ravitud patsientidest 6. kuuks kusihappe seerumitaseme alla 5 mg/dl, võrreldes platseebo ja 
allopurinooli kombinatsiooniga (CLEAR1: 29% versus 10%; CLEAR2: 35% versus 5%).

Zurampic kombinatsioonis febuksostaadiga tofoosse podagra puhul
Uuringusse CRYSTAL registreeriti mõõdetavate toofustega podagra patsiendid. Patsiendid said kolme
nädala jooksul febuksostaati 80 mg üks kord ööpäevas ning randomiseeriti seejärel vastavalt suhtele 
1:1:1 rühmadesse, kus manustati üks kord ööpäevas 200 mg Zurampicut, 400 mg Zurampicut või 
platseebot kombinatsioonis febuksostaadiga. Kuuekümne kuuel protsendil patsientidest esines kerge 
või mõõdukas neerukahjustus. Viiekümnel protsendil patsientidest oli seerumi kusihappe algväärtus 
≥5,0 mg/dl, mis oli mõõdetud pärast 3-nädalast ravi ainult febuksostaadiga.

Võrreldes platseeboga andis Zurampic lisatuna febuksostaadile kohese keskmise kusihappe 
seerumitaseme languse seerumis, mis püsis pikaajaliselt patsientidel, kes said jätkuvalt ravi.

Patsientide alamrühmas, kelle esialgne seerumi kusihappe tase oli ≥5,0 mg/dl pärast 3-nädalast 
febuksostaatravi, saavutati 200 mg Zurampicu ja febuksostaadi kombinatsiooniga kõigil 
uuringuvisiitidel oluline erinevus, võrreldes platseebo ja febuksostaadi kombinatsiooniga (vt tabel 3).

Tabel 3 Patsientide hulk, kelle esialgne seerumi kusihappe tase oli ≥5,0 mg/dl ning kes 
saavutasid Zurampicu ja febuksostaadi kombinatsiooniga eesmärgiks seatud 
kusihappe taseme seerumis (<5 mg/dl)

Patsientide proportsioon, kes saavutasid eesmärgiks 
seatud kusihappe taseme seerumis (<5,0 mg/dl)

n(%)

Proportsioonide erinevus
(95% CI)

Ajahetk Platseebo + 
febuksostaat 80 mg

Zurampic 200 mg + 
febuksostaat 80 mg

Zurampic 200 mg vs
platseebo

Aeg ravi algusest kuudes
Ravi algus

Ravirühm: --o-- platseebo + allopurinool,  200 mg Zurampic + allopurinool
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n=51 n=59

4., 5., 6. kuu 6 (12%) 23 (39%) 0,27

(0,12; 0,42)

6. kuu 12 (24%) 26 (44%) 0,21

(0,03; 0,38)

12. kuu 12 (24%) 27 (46%) 0,22

(0,05; 0,39)

Esmane tulemusnäitaja neerukahjustusega patsientidel
Kooskõlas üldpopulatsiooni andmetega, oli kerge või mõõduka neerukahjustusega (eCrCL 30-89 
ml/min) patsientide hulk, kelle esialgne seerumi kusihappe tase oli ≥5,0 mg/dl ning kes saavutasid 
eesmärgiks seatud kusihappe seerumitasemed 6. kuuks, 200 mg Zurampicu ja allopurinooli rühmas 
56% võrreldes 29%-ga platseebo ja allopurinooli rühmas; 200 mg Zurampicu ja flebuksostaadi rühmas 
40% võrreldes 26%-ga platseebo ja flebuksostaadi rühmas. 

Kliinilised lõpptulemused – ravi vajavad podagrahood
Randomiseeritud uuringute viimasel 6 kuul (pärast podagrahoo profülaktika lõpetamist) olid ravi 
vajavate podagrahoogude määrad madalad ja võrreldavad platseeboga, mediaanskooriga null. 
Pikaajalistes kontrollita jätku-uuringutes langes ravi vajavate podagrahoogude hulk täiendavalt 60%-l 
patsientidest, kes sisenesid jätku-uuringutesse ning said ravi 200 mg Zurampicu ja allopurinooli või 
febuksostaadiga kuni ühe täiendava raviaasta jooksul.

Kliinilised lõpptulemused – toofuse taandumine ja vähenemine
Uuringus CRYSTAL oli nende isikute hulk, kes kogesid vähemalt ühe sihttoofuse täielikku taandumist 
(defineeritud vähemalt ühe sihttoofuse 100%-lise taandumisena ja ilma ühegi toofuse 
progresseerumiseta), 200 mg Zurampicu ja febuksostaadi kombinatsioonravi rühmas suurem kui 
platseebo ja febuksostaadi kombinatsiooni rühmas, ehkki erinevus ei olnud statistiliselt oluline (26% 
vs 21%). Pärast kuni 24-kuulist ravi 200 mg Zurampicu ja febuksostaadi kombinatsiooniga suurenes 
nende isikute hulk 53%-ni, kel esines vähemalt ühe sihttoofuse täielik taandumine.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Zurampicuga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide 
alarühmade kohta hüperurikeemia ravi ja preventsiooni korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 
4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Lesinuraadi absoluutne biosaadavus on ligikaudu 100%. Pärast suukaudset manustamist imendub 
lesinuraad kiiresti. Pärast lesinuraadi ühekordse suukaudse annuse manustamist kas täis või tühja 
kõhuga saabusid maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (Cmax) 1...4 tunni jooksul. Lesinuraadi 
ühekordsete annuste vahemikus 5...1200 mg suurenesid Cmax ja AUC väärtused annusega 
proportsionaalselt. Täis kõhu seisundis olid pärast 200 mg ühekordse annuse lesinuraadi manustamist 
Cmax ja AUC geomeetrilised keskmised vastavalt 6 mcg/ml ja 29 mcg/h/ml. Toidukorra rasvasisaldusel 
ei olnud nähtavat mõju lesinuraadi farmakokineetikale. Kliinilistes uuringutes manustati Zurampicut 
koos toiduga, kuna täis kõhu seisund parandas kusihappe seerumitaset langetavat toimet.

Zurampicut manustatakse lesinuraadi atroopisomeeride seguna vahekorras 50:50. Atroopisomeeri 1 
suhe atroopisomeeri 2 AUC(0-24) oli 44:56, sest atroopisomeeri 1 ainevahetuslik muundumine kehas 
on ulatuslikum võrreldes atroopisomeeriga 2, mille tõttu atroopisomeeril 1 on madalam plasma 
kontsentratsioon kui atroopisomeeril 2.

Jaotumine
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Lesinuraad seondub ulatuslikult plasmavalkudega (üle 98%), peamiselt albumiiniga. Seonduvus 
plasmavalkudega ei ole neeru- või maksakahjustusega patsientidel märkimisväärselt muutunud. Pärast 
intravenoosset manustamist tasakaalu seisundis oli lesinuraadi keskmine jaotusruumala ligikaudu 20 l. 
Lesinuraadi AUC ja Cmax keskmised plasma/vere suhtarvud olid ligikaudu 1,8, mis näitab, et 
radioaktiivsus sisaldus suurel määral plasmaruumis ning ei tunginud ega jaotunud ulatuslikult 
erütrotsüütidesse.

Biotransformatsioon
Lesinuraad allub oksüdatiivsele metabolismile tsütokroom P450 (CYP) 2C9 vahendusel vahepealseks 
metaboliidiks nimetusega M3c (ei ole määratav in vivo), mille järgselt toimub metaboliseerumine 
mEH vahendusel metaboliit M4-ks; CYP1A1, CYP2C19 ja CYP3A aitavad lesinuraadi ainevahetusele 
vähesel määral kaasa. Atroopisomeer 1 metaboliseerub valdavas osas CYP2C9 vahendusel, samal ajal 
kui atroopisomeer 2 metaboliseerub minimaalselt nii CYP2C9 kui CYP3A4 vahendusel. Ei ole teada, 
kas metaboliitide plasmakontsentratsioonid on minimaalsed. Ei ole teada, et metaboliidid aitaksid 
kaasa lesinuraadi kusihappe taset langetavatele toimetele. 

Eritumine
Renaalne kliirens on 25,6 ml/min (CV(variatsioonikoefitsient)=56%). Lesinuraad seondub suurel 
määral valkudega ja tema renaalne kliirens on suur (võrreldes inimese tüüpilise 
glomerulaarfiltratsiooni kiirusega), mis näitab, et aktiivne sekretsioon omab olulist tähtsust lesinuraadi 
renaalses eritumises. 7 päeva jooksul pärast radioaktiivse märgistusega lesinuraadi ühekordset 
annustamist avastati 63% manustatud radioaktiivsest annusest uriinis ja 32% väljaheites. Enamus 
uriinis avastatud radioaktiivsusest (>60% annusest) esines esimese ööpäeva jooksul. Muutumatu 
lesinuraadi arvele uriinis langes ligikaudu 30% annusest. Lesinuraadi eliminatsiooni poolväärtusaeg 
pärast ühekordset annust (t1/2) oli ligikaudu 5 tundi. Korduval annustamisel lesinuraad ei kumuleeru.

Lineaarsus/mittelineaarsus
Pärast Zurampicu korduvat manustamist üks kord ööpäevas ei esinenud tõendeid farmakokineetiliste 
omaduste ajast sõltuvate muutuste kohta ning säilis proportsionaalsus annusega.

Koostoimete in vitro hindamine
Lesinuraad metaboliseerub valdavas osas CYP2C9 ja mEH vahendusel, vähemal hulgal CYP1A1, 
CYP2C19 ja CYP3A vahendusel. In vitro on lesinuraad CYP2C8 inhibiitor, kuid mitte CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 ja mEH inhibiitor. Lisaks on lesinuraad in vitro 
CYP2B6 ja CYP3A indutseerija CAR/PXR vahendusel. In vivo ei oma lesinuraad indutseerivat ega 
inhibeerivat toimet CYP2C9 ja 2C8 osas, kuid on CYP3A nõrk või mõõdukas indutseerija. CYP2B6 ei 
ole uuritud in vivo.

Lesinuraad on OATP1B1, OAT1, OAT3 ja OCT1 substraat. In vitro on lesinuraad OATP1B1, OAT1, 
OAT3, OAT4 ja OCT1 inhibiitor kliiniliselt oluliste plasma kontsentratsioonide juures. Siiski, 
lesinuraad ei mõjuta OATP1B1, OAT1, OAT3 ja OCT1 aktiivsust in vivo. Lesinuraad ei avalda in 
vitro inhibeerivat toimet järgmistele ühenditele nagu P-glükoproteiin, BCRP (rinnavähi 
resistentsusproteiin), OATP1B3, MRP2, MRP4, OCT2, MATE1 ja MATE2-K.

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus
Kuni 12 kuu vältel ravitud podagrapatsientide populatsiooni kliiniliste andmete farmakokineetilise 
analüüsi hinnangul oli lesinuraadi kontsentratsioon kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega 
patsientidel tõusnud vastavalt ligikaudu 12%, 31% ja 65%, võrreldes normaalse neerufunktsiooniga 
patsientidel täheldatuga.

Pärast lesinuraadi ühekordse annuse manustamist neerukahjustusega inimestele olid lesinuraadi Cmax ja 
AUC kerge neerukahjustusega patsientidel (hinnanguline CrCL 60...89 ml/min) vastavalt 36% ja 30% 
suuremad (200 mg), mõõduka neerukahjustusega patsientidel (hinnanguline CrCL 30...59 ml/min) 
20% ja 73% suuremad (200 mg) ning 3% ja 50% suuremad (400 mg) ning raske neerukahjustusega 
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patsientidel (hinnanguline CrCL <30 ml/min) 13% ja 113% suuremad (400 mg), võrreldes normaalse 
neerufunktsiooniga patsientidel täheldatuga.

Maksakahjustus
Pärast 400 mg lesinuraadi ühekordse annuse manustamist kerge (Child-Pugh’ klass A) või mõõduka 
(Child Pugh’ klass B) maksakahjustusega patsientidele oli lesinuraadi Cmax võrreldav normaalse 
maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuga ning AUC oli vastavalt 7% ja 33% suurem. Raske 
maksakahjustusega (Child-Pugh’ klass C) patsientidega puudub kliiniline kogemus.

CYP2C9 aeglased metaboliseerijad
Ligikaudu pool lesinuraadi suukaudsest annusest puhastub CYP2C9-metabolismi teel. CYP2C9 
genotüübi mõju lesinuraadi farmakokineetikale uuriti 8 tervel inimesel ja 59 podagrapatsiendil pärast 
lesinuraadi igapäevast manustamist annustes 200...600 mg kas ilma ksantiinioksüdaasi inhibiitorita või 
koos sellega. 400 mg annuse juures, võrreldes CYP2C9 kiirete metaboliseerijatega (CYP2C9 *1/*1, 
n=41), täheldati lesinuraadi kontsentratsioonide tõuse CYP2C9 vahepealsetel (CYP2C9 *1/*3, n=4, 
ligikaudu 22%-line AUC suurenemine) ja aeglastel metaboliseerijatel (CYP2C9 *3/*3, n=1, ligikaudu 
111%-line AUC suurenemine), millega kaasnes lesinuraadi suurem eritumine neerude kaudu. Siiski 
olid individuaalsed väärtused täiesti selles vahemikus, mida täheldati kiiretel metaboliseerijatel.

Patsiendid, kes varasema anamneesi või kogemuse põhjal teiste CYP2C9 substraatidega teadaolevalt 
on või võivad olla CYP2C9 aeglased metaboliseerijad, peavad kasutama Zurampicut ettevaatusega (vt 
lõik 4.4).

Muud patsientide erirühmad
Populatsiooni farmakokineetilise analüüsi põhjal ei avaldanud vanus, sugu, rass ega etniline päritolu 
lesinuraadi farmakokineetikale kliiniliselt olulist toimet. Farmakokineetilise mudelsimulatsioonile 
tuginedes eeldatakse, et mõõduka neerukahjustusega ja vähenenud CYP2C9 aktiivsusega (CYP2C9 
inhibiitori või CYP2C9 aeglase metaboliseerija samaaegne manustamine) patsientidel tõuseb AUC 
ligikaudu 200% võrreldes normaalse neerufunktsiooniga ja mõjutamata CYP2C9 aktiivsusega 
patsientidega.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja 
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Tableti tuum
Hüpromelloos
Mikrokristalliline tselluloos
Laktoosmonohüdraat
Krospovidoon tüüp A
Magneesiumstearaat

Tableti kate
hüpromelloos
titaandioksiid
triatsetiin
indigokarmiin
briljantsinine FCF
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6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistev (PVC/PVDC/alumiinium) blister 10 või 14 (kalenderpakend) tabletiga.
Pakendi suurused 10, 28, 30, 98 õhukese polümeerikattega tabletti mitteperforeeritud 
blisterpakendites.
Pakendi suurus 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti perforeeritud üheannuselistes
blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada 
vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Grünenthal GmbH
Zieglerstr. 6
52078 Aachen
Saksamaa
Tel.: +49-241-569-0

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 18. veebruar 2016

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

PP/KK/AAAA

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: 
http://www.ema.europa.eu
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II LISA

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST 
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B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
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A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) 
TOOTJA(D)

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Grünenthal GmbH
Zieglerstr. 6
52078 Aachen
Saksamaa

B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

 Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollkuupäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga 
hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

Müügiloa hoidja peab esitama esimese perioodilise ohutusaruande selle ravimpreparaadi kohta 6 kuu 
jooksul müügiloa saamise järgselt.

D.      RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA  
PIIRANGUD

 Riskijuhtimiskava

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toiminguid ja sekkumismeetmed läbi viima 
vastavalt müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis 
tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:
 Euroopa Ravimiameti nõudel;
 kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada 

riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) 
eesmärk.

 Kohustus ellu viia registreerimisjärgseid meetmeid

MLH rakendab ettenähtud aja jooksul järgmisi meetmeid:

Kirjeldus Tähtaeg
Müügiloa saamise järgne mittesekkuv ohutusuuring (PASS). Lesinuraadi 
kasutamise ja kardiovaskulaarse riski vahelise seose kindlakstegemiseks peamiselt 
patsientidel, kellel on anamneesis kardiovaskulaarsed häired, viib MLH vastavalt 
kokkulepitud protokollile läbi prospektiivse jälgimisuuringu ning esitab selle 
tulemused. 

II kv, 2019
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III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT
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A. PAKENDI MÄRGISTUS

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d



20

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zurampic, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid
lesinuradum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg lesinuraadi

3. ABIAINED 

Sisaldab laktoosi. Täiendavat teavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti
28 õhukese polümeerikattega tabletti
30 õhukese polümeerikattega tabletti
98 õhukese polümeerikattega tabletti
100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA 
KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD 
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JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Grünenthal GmbH
Zieglerstr. 6
52078 Aachen
Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 

EU/0/00/000/000 10 õhukese polümeerikattega tabletti
EU/0/00/000/000 28 õhukese polümeerikattega tabletti
EU/0/00/000/000 30 õhukese polümeerikattega tabletti
EU/0/00/000/000 98 õhukese polümeerikattega tabletti
EU/0/00/000/000 100x1 õhukese polümeerikattega tabletti (üksikannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED 

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zurampic 200 mg

17.     AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.     AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC: {number} 
SN: {number} 
NN: {number} >
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ÜKSIKANNUSELINE PERFOREERITUD BLISTERPAKEND
MITTEPERFOREERITUD BLISTERPAKEND (10 TABLETTI)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zurampic, 200 mg tabletid
lesinuradum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Grünenthal GmbH

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

KALENDERBLISTERPAKEND (14 TABLETTI)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zurampic, 200 mg tabletid
lesinuradum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

AstraZeneca AB

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
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B. PAKENDI INFOLEHT
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Pakendi infoleht: teave patsiendile

Zurampic, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid
lesinuraad (lesinuradum)

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut 
ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord
1. Mis ravim on Zurampic ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Zurampicu kasutamist
3. Kuidas Zurampicut kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Zurampicut säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Zurampic ja milleks seda kasutatakse

Zurampic sisaldab toimeainet lesinuraad ja seda kasutatakse täiskasvanud podagrahaigete ravis vere 
kusihappetaseme langetamiseks. Zurampicut peab kasutama koos allopurinooli või febuksostaadiga, 
mis on ksantiinioksüdaasi inhibiitoriteks nimetatavad ravimid ja mida kasutatakse samuti podagra 
ravis vere kusihappetaseme langetamiseks.

Arst määrab teile Zurampicu, kui podagra ei ole ravitav teie praeguse ravimiga. Te peate kasutama 
Zurampicut koos allopurinooli või febuksostaadiga.

Kuidas Zurampic toimib:

Podagra on üks liigesepõletiku tüüp, mida põhjustab uraadikristallide kuhjumine liigestes. Zurampic 
vähendab kusihappe kogust teie veres, takistades sellega kusihappe kuhjumist ning võib ära hoida 
edasised liigese kahjustused.

2. Mida on vaja teada enne Zurampicu kasutamist

Ärge kasutage Zurampicut:
- kui olete lesinuraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on tuumori lagunemise sündroom – vähirakkude kiire lagunemine, mis võib põhjustada 

kõrgeid kusihappe tasemeid;
- kui teil on Leschi-Nyhani sündroom – harvaesinev pärilik haigus, mis algab lapseeas seoses vere

liiga kõrge kusihappe tasemega;
- kui teie neerufunktsioon on väga halb või teil on lõppstaadiumi neeruhaigus;
- kui teile on siirdatud neer;
- kui te saate dialüüsravi.

Ärge võtke Zurampicut, kui miski ülaltoodust käib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, siis enne 
Zurampicu võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
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Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Zurampicu võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Olge tähelepanelik kõrvaltoimete suhtes
Zurampic võib põhjustada raskeid probleeme neerudega (vt lõik 4), mis esinevad sagedamini, kui 
Zurampicut kasutatakse üksikult (vt lõik 3). Arst võib teha uuringuid teie neerufunktsiooni 
kontrollimiseks.

Enne Zurampicu võtmist rääkige oma arstiga, kui teil on või on olnud südamepuudulikkust või teisi 
südamega seotud tervisehäireid.

Kui teie podagra ägeneb
Mõnel inimesel võib Zurampic-ravi alustamisel ja ravi esimestel nädalatel või kuudel esineda rohkem 
podagra atakke (podagrahooge). Kui see juhtub teiega, siis jätkake Zurampicu kasutamist ning rääkige 
sellest oma arstile või apteekrile. Ravimi kusihappe taset langetav toime siiski kestab. Kui te jätkate 
Zurampicu kasutamist vastavalt arsti juhistele, siis aja jooksul teie podagrahood harvenevad.

Arst võib määrata teile teisi ravimeid nagu kolhitsiini ja mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid 
(MSPVA). Need aitavad vältida või ravida podagrahoogude sümptomeid (liigese järsku tekkivat või 
tugevat valu ja turset). Arst ütleb teile, kui kaua neid teisi ravimeid võtta.

Testid ja kontrollanalüüsid
Enne Zurampicuga ravi alustamist ja ravi ajal kontrollib arst teie neerufunktsiooni. Kui teie 
vereanalüüsid näitavad neerufunktsiooni halvenemist (kreatiniini taseme tõusu veres) või kui teil 
esinevad sümptomid, mis viitavad häiretele neerude töös, võib arst otsustada Zurampic-ravi lõpetada. 
Neerufunktsiooni paranemisel võib arst määrata teile uuesti Zurampic-ravi.

Lapsed ja noorukid
Zurampicut ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Zurampic
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid, kuna Zurampic võib mõjustada mõne teise ravimi toimet. Samuti võivad mõned 
teised ravimid mõjutada Zurampicu toimet.

Eriti oluline on, et räägiksite oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, 
kuna neil võib esineda koostoime Zurampicuga, ja teie arstil on vaja seda teada:

- atsetüülsalitsüülhape – palaviku langetamiseks ja valuvaigistuseks - annustes üle 325 mg ööpäevas
- kõrge vererõhu ravimid, nt amlodipiin
- kõrge kolesteroolitaseme ravimid, nt simvastatiin
- flukonasool – seeninfektsioonide ravim
- amiodaroon – südame rütmihäirete ravim
- valproehape, valpromiid või karbamasepiin – krambihoogude ja meeleoluhäirete raviks ja 

migreeni profülaktikaks
- sildenafiil – erektsioonihäire ravim
- kontratseptiivid – kasutatakse raseduse vältimiseks, sh suukaudsed kontratseptiivid 

(„antibeebipillid“), süsted, plaastrid ja implantaadid
- rifampiin – tuberkuloosi ravim
- warfariin – trombide tekke vältimiseks ja ravimiseks; trombid võivad tekkida jalgades, kopsudes, 

ajus ja südames.

Kui miski ülaltoodust käib teie kohta (või te ei ole kindel), siis enne Zurampicu võtmist pidage nõu 
oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine
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Raseduse ja imetamise ajal peate vältima Zurampicu kasutamist.
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
On vähetõenäoline, et Zurampic mõjutaks teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Zurampic sisaldab laktoosi
Zurampicu tabletid sisaldavad laktoosi (üks suhkru tüüp). Kui teie arst on teile öelnud, et teil esineb 
mõne suhkru talumatus, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arstiga.

3. Kuidas Zurampicut kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Zurampicut tuleb alati võtta koos allopurinooli või febuksostaadi hommikuse annusega. Selle 
juhendi eiramine võib suurendada neerudega seotud kõrvaltoimete riski (vt lõik 4).

Kui palju võtta
Soovitatav annus on üks 200 mg tablett üks kord ööpäevas hommikuti. Ärge võtke rohkem kui üks 
Zurampicu tablett ööpäevas.

Selle ravimi kasutamine
- võtke hommikuti koos toidu ja veega
- võtke Zurampicut samaaegselt oma hommikuse ksantiinioksüdaasi inhibiitori allopurinooli või 

febuksostaadi annusega. Kui te võtate Zurampicut üksikult, võivad teil suurema tõenäosusega 
tekkida neerudega seotud häired.

- jooge päeva jooksul rohkesti vett. Kaks liitrit on joomiseks paras kogus.

Kui te lõpetate oma ksantiinioksüdaasi inhibiitori tüüpi ravimi kasutamise, peate lõpetama ka 
Zurampicu kasutamise. Zurampicut ei tohi kunagi võtta ilma ksantiinioksüdaasi inhibiitori tüüpi 
ravimita. Selle juhendi eiramine võib suurendada neerudega seotud kõrvaltoimete riski.

Kui te võtate Zurampicut rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud seda ravimit rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest arstile või minge lähimasse 
haiglasse.

Kui te unustate Zurampicut võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Oodake ning võtke oma 
järgmine Zurampicu annus järgmisel hommikul koos allopurinooli või febuksostaadi annusega. Kui te 
ei ole kindel, kuidas oma järgmist annust võtta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Zurampicu kasutamise
Ärge lõpetage Zurampicu kasutamist ilma arsti nõuandeta, isegi, kui tunnete end paremini. 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasked kõrvaltoimed – Aeg-ajalt – võivad esineda 1 inimesel 100-st
Lõpetage Zurampicu võtmine ja minge otsekohe arsti juurde, kui te märkate endal mõnda järgmistest 
kõrvaltoimetest, kuna need võivad olla neeruhäirete sümptomid – te võite vajada kiiret ravi:
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- valu küljes (roiete ja puusa vahel);
- iiveldus, oksendamine;
- muutus urineerimises või urineerimisraskus;
- väsimus või haiglane enesetunne või isutus.

Muudeks kõrvaltoimeteks on:
Sage – võib esineda kuni 1 inimesel 10-st
- gripp;
- peavalu;
- kreatiniini sisalduse tõus veres – ilmneb vereanalüüsis;
- kõrvetised (maohappe tagasivool).

Aeg-ajalt – võib esineda kuni 1 inimesel 100-st
- neerukivid;
- dehüdratsioon (liiga suure hulga vee kadumine teie kehast).

Harv – võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st
- nahareaktsioonid, nagu punetus, sügelus, kublaline lööve (nõgestõbi) ja päikesevalgusest 

tingitud nahalööve.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku 
teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi 
ohutusest.

5. Kuidas Zurampicut säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterpakendi fooliumil 
pärast „Kõlblik kuni:“ ja „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zurampic sisaldab 
- toimeaine on lesinuraad.
- üks Zurampic 200 mg õhukese polümeerikattega tablett (tablett) sisaldab 200 mg lesinuraadi.
- teised koostisosad on:
- tableti tuum: hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat (vt lõik 2), 

krospovidoon, magneesiumstearaat
- polümeerikate: hüpromelloos, titaandioksiid, triatsetiin, indigokarmiin, briljantsinine FCF.

Kuidas Zurampic välja näeb ja pakendi sisu
Zurampic 200 mg: sinine, ovaalne, mõõtudega 5,7 x 12,9 mm, õhukese polümeerikattega tablett, mille 
ühele küljele on graveeritud „LES200“.

Zurampic 200 mg tabletid on müügil läbipaistvates blisterpakendites suurusega 10, 28, 30 või 98 
tabletti mitteperforeeritud blisterpakendites ja 100 x 1 tabletti perforeeritud üheannuselistes
blisterpakendites.
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Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Saksamaa
Tel.: +49-241-569-0

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien
S.A. Grünenthal N.V. 
Lenneke Marelaan 8
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
België/Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00
beinfo@grunenthal.com

Lietuva
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

България
Grünenthal GmbH
Teл.: + 49 241 569-0

Luxembourg/Luxemburg
S.A. Grünenthal N.V. 
Lenneke Marelaan 8
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
België/Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00
beinfo@grunenthal.com

Česká republika
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

Magyarország
Grünenthal GmbH
Tel.: + 49 241 569-0

Danmark
Grünenthal Denmark ApS
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
Tlf: +45 88883200

Malta
Grünenthal GmbH
Tel.: + 49 241 569-0

Deutschland
Grünenthal GmbH
Zieglerstr. 6
DE-52078 Aachen
Tel: + 49 241 569-1111
service@grunenthal.com

Nederland
Grünenthal B.V.
De Corridor 21K
NL-3621 ZA Breukelen
Tel:+31 (0)30 6046370 
info.nl@grunenthal.com

Eesti
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

Norge
Grünenthal Norway AS
C.J. Hambros Plass 2C
0164 Oslo
Tlf: +47 22996054

Ελλάδα
Grünenthal GmbH
Τηλ: + 49 241 569-0

Österreich
Grünenthal GmbH
Campus 21, Liebermannstraße A01/501
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43(0)2236 379 550-0

España
Grünenthal Pharma, S.A.
C/Dr. Zamenhof, 36
E-28027 Madrid
Tel: +34 (91) 301 93 00

Polska
Grünenthal GmbH
Tel.: + 49 241 569-0

France
Laboratoires Grünenthal SAS
Immeuble Eurêka

Portugal
Grünenthal, S.A.
Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A
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19 rue Ernest Renan
CS 90001
F- 92024 Nanterre Cedex
Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

P-1495 - 190 Algés
Tel: +351 / 214 72 63 00

Hrvatska
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

România
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

Ireland
Grünenthal Pharma Ltd
4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park
IRL – Citywest Co., Dublin
Tel: +44 (0)870 351 8960
medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

Ísland
Grünenthal GmbH
Sími: + 49 241 569-0

Slovenská republika
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

Italia
Grünenthal Italia S.r.l.
Tel: +39 02 4305 1

Suomi/Finland
Grünenthal GmbH
Puh/Tel: + 49 241 569-0

Κύπρος
Grünenthal GmbH
Τηλ: + 49 241 569-0

Sverige
Grunenthal Sweden AB
Frösundaviks allé 15
169 70 Solna
Tel: +46 (0)86434060

Latvija
Grünenthal GmbH
Tel: + 49 241 569-0

United Kingdom
Grünenthal Ltd
1 Stokenchurch Business Park
Ibstone Road, HP14 3FE – UK
Tel: +44 (0)870 351 8960
medicalinformationuk@grunenthal.com

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Rav
im

il o
n m

üü
gil

ub
a l

õp
pe

nu
d


	RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
	A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D)
	B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
	C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED
	D.      RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA  PIIRANGUD
	A. PAKENDI MÄRGISTUS
	B. PAKENDI INFOLEHT



