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I lisa 

Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 
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Teaduslikud järeldused  

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet deksketoprofeeni 

perioodiliste ohutusaruannete kohta, on teaduslikud järeldused järgmised.  

Pärast 20. rasedusnädalat kasutamine põhjustab loote neerufunktsiooni häireid, oligohüdramnionit 

ja vastsündinu neerukahjustust.  

Arvestades olemasolevaid andmeid mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamise kohta 

pärast 20. rasedusnädalat ja kirjanduses käsitletud neerufunktsiooni häire, oligohüdramnioni ja 

vastsündinu neerukahjustuse riski ning spontaanseid teateid, sealhulgas mõnel juhul ajaliselt 

lähedast seost ja korduvjuhtumeid ravi taasalustamisel, ja arvestades tõenäolise 

toimemehhanismiga, peab ravimiohutuse riskihindamise komitee põhjuslikku seost deksketoprofeeni 

kasutamise vahel pärast 20. rasedusnädalat ning neerufunktsiooni häire, oligohüdramnioni ja 

vastsündinu neerukahjustuse riski vahel vähemalt võimalikuks. Ravimiohutuse riskihindamise 

komitee jõudis järeldusele, et deksketoprofeeni sisaldavate toodete tootekirjeldust tuleks vastavalt 

muuta, kui sarnast teavet raseduse ajal kasutamise kohta veel pole. 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm 

nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega. 

Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused  

Deksketoprofeeni kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite vastastikuse 

tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm arvamusel, et deksketoprofeeni 

sisaldava(te) ravimi(te) kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes tehakse vastavad 

muudatused. 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm on 

seisukohal, et kõnealuses perioodilise ohutusaruande hindamises käsitletavate ravimite müügiluba 

(müügilube) tuleb muuta. Kui Euroopa Liidus on praegu väljastatud või kavas edaspidi väljastada 

müügilube ka teistele deksketoprofeeni sisaldavatele ravimitele, soovitab inimravimite vastastikuse 

tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühm asjaomastel liikmesriikidel ja 

taotlejatel/müügiloa hoidjatel seda inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 

menetluste koordineerimisrühma seisukohta arvesse võtta. 
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Muudatused liikmesriikides müügiluba omava(te) ravimi(te) ravimiteabes 
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Muudatused, mis tuleb teha ravimiteabe asjakohastesse lõikudesse (uus tekst alla joonitud 
ja paksus kirjas, kustutatud tekst läbi kriipsutatud) 

Ravimi omaduste kokkuvõte 

•          Lõik 4.6 

Hoiatust tuleb muuta järgmiselt. 

Alates 20. rasedusnädalast võib deksketoprofeen põhjustada loote neerufunktsiooni 

häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi 

lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Raseduse esimesel ja teisel trimestril ei tohi ravimit 

<x>  manustada, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik. Kui deksketoprofeeni kasutab naine, kes 

soovib rasestuda, või seda kasutatakse raseduse esimesel ja teisel trimestril, peab annus olema 

võimalikult väike ja ravi kestus võimalikult lühike. Pärast mitmepäevast kokkupuudet 

deksketoprofeeniga alates 20. rasedusnädalast tuleb kaaluda raseda sünnituseelset 

jälgimist oligohüdramnioni suhtes. Oligohüdramnioni ilmnemisel tuleb deksketoprofeeni 

kasutamine lõpetada. 

Raseduse kolmandal trimestril võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada lootele 

järgmist: 

- kardiopulmonaalne toksilisus (koos arterioosijuha enneaegse sulgumise ja pulmonaalse 

hüpertensiooniga); 

- neerufunktsiooni häired (vt eespool); 

ning emale ja vastsündinule raseduse lõpus järgmist: 

- veritsusaja võimalik pikenemine (agregatsioonivastane toime, mis võib avalduda ka väga 

väikeste annuste juures); 

- emaka kontraktsioonide inhibeerimine, mis põhjustab sünnituse edasilükkumist või pikenemist. 

Seetõttu on <x>  raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 5.3). 

Pakendi infoleht 

2. Mida on vaja teada enne X'i <võtmist/kasutamist> 

Rasedus, imetamine ja viljakus 

- Ärge võtke ravimit <x> raseduse viimase 3 kuu jooksul, kuna see võib kahjustada teie 

sündimata last või põhjustada probleeme sünnitusel. See võib põhjustada teie sündimata 

lapsel neeru- ja südameprobleeme. See võib tekitada teil ja teie lapsel veritsust ning 

põhjustada oodatust hilisemat või pikemaajalist sünnitust. Ärge võtke ravimit <x> 

raseduse esimese 6 kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik ja teie arst on 

seda soovitanud. Kui vajate sel perioodil või ajal, mil püüate rasestuda, ravi, tuleb kasutada 

väikseimat annust võimalikult lühikese aja jooksul. Alates 20. rasedusnädalast võib <X> 

tekitada teie sündimata lapsele neeruprobleeme, kui seda võetakse kauem kui paar 

päeva, põhjustades last ümbritseva lootevee madalat taset (oligohüdramnioni). Kui 

vajate ravi kauem kui paar päeva, võib arst soovitada täiendavat jälgimist. 
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Seisukoha rakendamise ajakava
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Seisukoha rakendamise ajakava 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 

detsentraliseeritud menetluste 

koordineerimisrühma seisukoha vastuvõtmine: 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 

detsentraliseeritud menetluste 

koordineerimisrühma koosolek juunis 2022  

Seisukoha lisade tõlgete edastamine 

liikmesriikide pädevatele asutustele: 

7. august 2022. a. 

Seisukoha rakendamine liikmesriikides 

(müügiloa hoidja esitab muudatuse taotluse): 

6. oktoober 2022. a. 


