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Zinātniskie secinājumi  

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee — PRAC) novērtējuma ziņojumu par dekstrometorfāna periodiski atjaunojamiem 

drošuma ziņojumiem (PADZ), zinātniskie secinājumi ir šādi. 

Pamatojoties uz pēcreģistrācijas pieredzē iegūtajiem datiem, PRAC iesaka pievienot brīdinājumus 

zāļu apraksta 4.4. apakšpunktā par serotonīna sindromu, atkarību no zālēm un lietošanu bērniem. 

Turklāt tā kā pārdozēšanas risks ir detalizētāk raksturots, veicot uzraudzības pēcreģistrācijas 

periodā iegūto datu novērtēšanu, PRAC uzskata, ka zāļu apraksta  4.9. apakšpunktā jāiekļauj 

informācija par simptomiem un pārdozēšanas ārstēšanu. Atbilstoši tiek atjaunināta lietošanas 

instrukcija.  

Humāno zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (Coordination 

Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures-Human —  CMDh) piekrīt PRAC 

zinātniskiem secinājumiem. 

Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums 

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par dekstrometorfānu, CMDh uzskata, ka ieguvuma 

un riska līdzsvars zālēm, kas satur dekstrometorfānu, ir nemainīgs, ja tiek veiktas ieteiktās 

izmaiņas zāļu informācijā. 

CMDh ir vienojusies par nostāju, ka sakarā ar PADZ vienoto novērtējumu ir jāmaina zāļu 

reģistrācijas nosacījumi. Tā kā ES pašlaik ir reģistrētas arī citas zāles, kas satur dekstrometorfānu, 

vai tādas tiks reģistrētas nākotnē, CMDh iesaka iesaistītajām dalībvalstīm un pieteikuma 

iesniedzējam/reģistrācijas apliecības īpašniekiem ņemt vērā šo CMDh nostāju.  
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II pielikums 

Grozījumi nacionāli reģistrēto zāļu informācijā 
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Grozījumi, kas jāiekļauj zāļu informācijas attiecīgajos apakšpunktos (jaunais teksts 
pasvītrots un treknrakstā, dzēstais teksts pārsvītrots) 
 
 
Zāļu apraksts 
 

 

4.4. apakšpunkts 

Ir saņemta informācija par dekstrometorfāna ļaunprātīgas lietošanas un atkarības gadījumiem. 

Īpašu piesardzību ieteicams ievērot pusaudžiem un jauniešiem, kā arī pacientiem, kam anamnēzē 

ir narkotisku vai psihoaktīvu vielu lietošana. 

[…] 

 

Serotonīna sindroms 

Ir ziņots par serotonerģisku iedarbību, tostarp potenciāli dzīvībai bīstamu serotonīna 

sindroma attīstību, lietojot vienlaicīgi dektstrometorfānu ar serotonerģiskiem līdzekļiem, 

piemēram, selektīvajiem serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitoriem (SSAI), zālēm, kas 

pasliktina serotonīna metabolismu (tostarp monoamīna oksidāzes inhibitoriem (MAOI)) 

un CYP2D6 inhibitoriem.  

Serotonīna sindroms var ietvert psihiskā stāvokļa izmaiņas, veģetatīvās nervu sistēmas 

darbības traucējumus, neiromuskulāros traucējumus un/vai kuņģa-zarnu trakta 

simptomus. 

Ja pastāv aizdomas par serotonīna sindromu, ārstēšana ar <zāļu nosaukums> ir 

jāpārtrauc. 

 

[…] 

 

<Pediatriskā populācija >(tikai attiecībā uz zālēm ar pediatrisko indikāciju līdz 12 gadu 

vecumam) 

Bērniem pārdozēšanas gadījumā var rasties nopietnas nevēlamas blakusparādības, 

tostarp neiroloģiski traucējumi. Aprūpētājiem jāsniedz norādījumi nepārsniegt ieteicamo 

devu. 

 

 

4.9. apakšpunkts 

 

Simptomi un pazīmes 

Dekstrometorfāna pārdozēšana var būt saistīta ar sliktu dūšu, vemšanu, distoniju, 

uzbudinājumu, apjukumu, miegainību, stuporu, nistagmu, kardiotoksicitāti (tahikardiju, 

izmaiņām EKG, tostarp QTc intervāla pagarinājumu), ataksiju, toksisku psihozi ar 

vizuālām halucinācijām un hiperuzbudināmību. 

Masīvas pārdozēšanas gadījumā var novērot šādus simptomus: koma, elpošanas 

nomākums, krampji. 

Ārstēšana 

-Asimptomātiskiem pacientiem, kuri iekšķīgi pārdozējuši dekstrometorfānu ne ilgāk kā 

pirms stundas, var lietot aktivēto ogli. 
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-Pacientiem, kuri ir iekšķīgi lietojuši dekstrometorfānu un atrodas sedatīvā vai komatozā 

stāvoklī, var apsvērt naloksona lietošanu parastās opioīdu pārdozēšanas ārstēšanas 

devās. Benzodiazepīnus var lietot krampju gadījumā, kā arī serotonīna sindroma 

izraisītas hipertermijas gadījumā var lietot benzodiazepīnus un ārējus dzesēšanas 

pasākumus.”  
 
 
Lietošanas instrukcija 

 

Šīs zāles var izraisīt atkarību. Tādēļ ārstēšanai jābūt īslaicīgai.  

 

[…] 

Pirms <zāļu nosaukums> lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu <vai 

medmāsu>.  

 

• Ja Jūs lietojat zāles, piemēram, noteiktus antidepresantus vai antipsihotiskus 

līdzekļus, <zāļu nosaukums> var mijiedarboties ar šīm zālēm un Jums var rasties 

psihiskā stāvokļa izmaiņas (piemēram, uzbudinājums, halucinācijas, koma) un 

cita veida iedarbība, piemēram, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 

38 °C, sirdsdarbības paātrināšanās, nestabils asinsspiediens, refleksu 

pastiprināšanās, muskuļu stīvums, koordinācijas traucējumi un/vai kuņģa-zarnu 

trakta simptomi (piemēram, slikta dūša, vemšana, caureja).  

 

3. punkts 

<Pediatriskā populācija >(tikai attiecībā uz zālēm ar pediatrisko indikāciju līdz 12 gadu 

vecumam) 

Bērniem pārdozēšanas gadījumā var rasties nopietnas nevēlamas blakusparādības, 

tostarp neiroloģiski traucējumi. Aprūpētāji nedrīkst pārsniegt ieteicamo devu. 

 

[…] 

 

Ja esat lietojis <zāļu nosaukums> devu, kas pārsniedz noteikto, var rasties šādi 

simptomi: slikta dūša un vemšana, patvaļīgas muskuļu kontrakcijas, uzbudinājums, 

apjukums, miegainība, apziņas traucējumi, patvaļīgas un straujas acu kustības, 

sirdsdarbības traucējumi (paātrināta sirdsdarbība), koordinācijas traucējumi, psihoze ar 

redzes halucinācijām un hiperuzbudināmība. 

Masīvas pārdozēšanas gadījumā ir iespējami arī citi simptomi: koma, nopietni elpošanas 

traucējumi un krampji. 

Ja Jums rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu 

ārstu vai slimnīcu. 
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III pielikums 

Šīs vienošanās ieviešanas grafiks 
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Šīs vienošanās ieviešanas grafiks 

 

CMDh vienošanās pieņemšana 

 

2019. gada jūnija CMDh sanāksme 

 

Vienošanās pielikumu tulkojumu nosūtīšana 

valstu kompetentajām iestādēm 
2019. gada 10. augusts 

Vienošanās ieviešana, 

ko veic dalībvalstis (reģistrācijas apliecības 

īpašnieks iesniedz izmaiņu pieteikumu) 

2019. gada 9. oktobris 

 

 

 


