
 

 

 

 

 

 

 

 

I pielikums 

Zinātniskie secinājumi un reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums 



Zinātniskie secinājumi 

Ņemot vērā Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) novērtējuma ziņojumu par 
fentanila (transdermālo plāksteru, šķīduma injekcijām – tikai nacionāli reģistrētām zālēm) periodiski 
atjaunojamiem drošuma ziņojumiem (PADZ), zinātniskie secinājumi ir šādi. 

Attiecībā uz fentanila transdermālajiem plāksteriem pēdējos septiņos gados EEZ ir vērojama 
tendence ziņot par ļaunprātīgas/nepareizas lietošanas un atkarības gadījumiem. Pašreizējā PADZ 
periodā ziņojumu biežums par EEZ gadījumiem nepalielinājās, bet arī nesamazinājās salīdzinājumā 
ar iepriekšējo viena gada intervālu. Lai panāktu ziņošanas rādītāju samazināšanās tendenci, 
uzskata, ka ir nepieciešami jauni RMP ar mērķi uzlabot informētību un atpazīstamību par opioīdu 
lietošanas izraisītu traucējumu (opioid use disorder, OUD) risku. Saistībā ar nejaušas lietošanas un 
norīšanas risku ir jāatjaunina marķējums. Pēdējo piecu gadu laikā tika ziņots par 10 atbilstošiem 
gadījumiem ar letālu iznākumu zīdaiņiem. Tomēr nejauša iedarbība/nejauša pārdozēšana rodas ne 
tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Ziņots arī par letāliem gadījumiem nejaušas iedarbības dēļ 
pieaugušajiem. Piemēram, gados vecāki cilvēki arī var būt īpaši pakļauti riskam. Tāpēc PRAC iesaka 
uz ārējā iepakojuma (un tiešā iepakojuma) brīdināt par nejaušu lietošanu un norīšanu. 

Attiecībā uz ieteikumiem zāļu parakstītājiem (zāļu apraksta 4.2. un 4.4. apakšpunkts) medicīnas 
praksē pastāv vienprātība par nepieciešamību noteikt ārstēšanas mērķus un pārtraukšanas plānu, 
kā arī izglītot pacientu par OUD risku un pazīmēm pirms ārstēšanas un tās laikā (Hauser et al., 
2021, Dowell et al., 2016). Opioīdu terapijas laikā nepieciešama regulāra atkārtota novērtēšana, 
ņemot vērā iespējamās ieguvuma un riska līdzsvara izmaiņas laika gaitā pacientu līmenī. Lai vēl 
vairāk veicinātu pacientu un aprūpētāju informētību, pacienta lietošanas instrukcija ir atjaunināta ar 
OUD pazīmēm, pamatojoties uz DSM-5 kritērijiem (vielas lietošanas traucējumiem). Tiek ierosināts 
atjaunināt zāļu apraksta 4.8. apakšpunktu, lai tas atbilstu atjauninātajai drošuma informācijai 
4.4. apakšpunktā. Lai gan 4.8. apakšpunktā iekļautajā nevēlamo blakusparādību tabulā jau ir 
aprakstīta atkarība un tolerance, šie termini ir jāiekļauj arī pašā tabulā ar biežumu “nav zināms”. 
Attiecīgi ir jāatjaunina informācija lietošanas instrukcijā. 

Visiem fentanila transdermālo plāksteru reģistrācijas apliecību īpašniekiem ir jāatjaunina zāļu 
apraksta 4.2., 4.4. un 4.8. apakšpunkts un saistītie lietošanas instrukcijas punkti, lai vēl vairāk 
mazinātu OUD risku. Ja tie vēl nav ieviesti, reģistrācijas apliecības īpašniekiem fentanila 
transdermālo plāksteru zāļu informācijā atbilstoši Durogesic zāļu informācijai jāievieš drošas 
uzglabāšanas nosacījums. 

Vispārējie pierādījumi (tostarp vismaz divi gadījumi ar saprātīgu un iespējamu cēloņsakarību ar 
fentanila pārdozēšanu) ir pietiekami, lai pamatotu saistību starp toksisku leikoencefalopātiju un 
fentanila pārdozēšanu. Ir ieteikti iespējamie pamatmehānismi, bet tie ir sīkāk jāpaskaidro. Visām 
zālēm, uz kurām attiecas šis PADZ, PRAC iesaka grozīt zāļu apraksta 4.9. apakšpunktu. Attiecīgi ir 
jāatjaunina informācija lietošanas instrukcijā. 

 

CMDh piekrīt PRAC zinātniskajiem secinājumiem. 

 

Reģistrācijas nosacījumu izmaiņu pamatojums 

Pamatojoties uz zinātniskajiem secinājumiem par fentanilu (transdermālajiem plāksteriem, šķīdumu 
injekcijām – tikai nacionāli reģistrētām zālēm), CMDh uzskata, ka ieguvuma un riska līdzsvars 
zālēm, kas satur fentanilu (transdermālajiem plāksteriem, šķīdumu injekcijām – tikai nacionāli 
reģistrētām zālēm), 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 fentanilu 
(transdermāli plāksteri, šķīdums injekcijām – tikai nacionāli reģistrētas zāles), vai tādas tiks 
reģistrētas nākotnē, CMDh iesaka iesaistītajām dalībvalstīm un pieteikuma 
iesniedzējam/reģistrācijas apliecības īpašniekiem ņemt vērā šo CMDh nostāju. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II pielikums 

Grozījumi nacionāli reģistrēto zāļu informācijā 



Grozījumi, kas jāiekļauj zāļu informācijas attiecīgajos apakšpunktos (jaunais teksts ir 
pasvītrots un treknrakstā, dzēstais teksts pārsvītrots) 

 
Fentanila transdermālie plāksteri (visi reģistrācijas apliecības īpašnieki): 
 
 

Zāļu apraksts 

• 4.2. apakšpunkts 

Jāpievieno šāds teksts par ārstēšanas ilgumu un mērķiem. Pamatojoties uz norādījumiem Durogesic 
lietošanas instrukcijā un pielāgotām lietošanas instrukcijām citiem fentanila transdermālajiem 
plāksteriem, šis formulējums jāievieto pirms esošā formulējuma par lietošanas pārtraukšanu: 

Ārstēšanas ilgums un mērķi 

Pirms tiek uzsākta ārstēšana ar <fentanila transdermālo plāksteri>, kopā ar pacientu ir 
jāvienojas par ārstēšanas stratēģiju saskaņā ar sāpju pārvaldības vadlīnijām, tostarp 
ārstēšanas ilgumu un mērķiem, kā arī par ārstēšanas beigu plānu. Ārstēšanas laikā ārstam 
un pacientam ir bieži jāsazinās, lai izvērtētu nepieciešamību turpināt ārstēšanu, apsvērtu 
terapijas pārtraukšanu un vajadzības gadījumā pielāgotu devas. Ja nav pietiekamas sāpju 
kontroles, jāapsver hiperalgēzijas, tolerances un pamatslimības progresēšanas iespējamība 
(skatīt 4.4. apakšpunktu). 

<Fentanila transdermālā plākstera> lietošanas pārtraukšana 

<……> 

• 4.4. apakšpunkts 

Ja vēl nav ieviests, pievienot šādu tekstu par uzglabāšanas nosacījumiem: 

Tā kā pastāv riski, tostarp letāla iznākuma risks, saistībā ar nejaušu norīšanu, nepareizu un 
ļaunprātīgu lietošanu, pacientiem un viņu aprūpētājiem jāiesaka <fentanila transdermālo 
plāksteri> uzglabāt slēgtā un drošā vietā, kas nav pieejama citiem. 

Ilgtermiņa ārstēšanas ietekme un tolerance 

Visiem pacientiem, atkārtoti lietojot opioīdus, var attīstīties tolerance pret analgētisko iedarbību, 
hiperalgēzija, fiziska atkarība un psiholoģiska atkarība, savukārt nepilnīga tolerance attīstās dažu 
blakusparādību, piemēram, opioīdu izraisīta aizcietējuma gadījumā. Īpaši pacientiem ar hroniskām 
sāpēm, kas nav saistītas ar vēzi, ir ziņots, ka nepārtrauktas ilgtermiņa opioīdu terapijas rezultātā 
viņiem var nebūt būtiskas sāpju intensitātes mazināšanās.. Ārstēšanas laikā ārstam un pacientam 
ir bieži jāsazinās, lai izvērtētu ārstēšanas turpināšanas nepieciešamību (skatīt 
4.2. apakšpunktu). Atjaunojot pacientiem izrakstīto recepti, ir ieteicams regulāri atkārtoti novērtēt 
Durogesic ilgstošas lietošanas piemērotību. Ja tiek nolemts, ka zāļu lietošanas turpināšana nesniedz 
nekādu ieguvumu, lai novērstu zāļu atcelšanas simptomus, jāveic pakāpeniska devas samazināšana. 

Nepārtraukt pēkšņi <fentanila transdermālā plākstera> lietošanu pacientam, kurš ir fiziski atkarīgs no 
opioīdiem. Pēkšņi pārtraucot terapiju vai samazinot  devu, var rasties zāļu atcelšanas sindroms. 

Ir saņemti ziņojumi, ka strauja <fentanila transdermālā plākstera> lietošanas samazināšana 
pacientam, kurš ir fiziski atkarīgs no opioīdiem, var izraisīt nopietnus zāļu atcelšanas simptomus un 
nekontrolētas sāpes (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu). Ja pacientam terapija vairs nav nepieciešama, 
devu ieteicams samazināt pakāpeniski, lai mazinātu zāļu atcelšanas simptomus. Lielas devas 
samazināšana var ilgt no nedēļām līdz mēnešiem. 



Opioīdu atcelšanas sindromam ir raksturīgi daži vai visi no šiem simptomiem: nemiers, asarošana, 
rinoreja, žāvāšanās, svīšana, drebuļi, mialģija, midriāze un sirdsklauves. Var rasties arī citi simptomi, 
tostarp aizkaitināmība, uzbudinājums, trauksme, hiperkinēzija, trīce, vājums, bezmiegs, anoreksija, 
vēdera krampji, slikta dūša, vemšana, caureja, paaugstināts asinsspiediens, paātrināta elpošana vai 
sirdsdarbība. 

 

Opioīdu lietošanas izraisītie traucējumi (ļaunprātīga lietošana un atkarība) 

<Zāļu nosaukums> atkārtota lietošana var izraisīt opioīdu lietošanas izraisītus traucējumus (opioid use 
disorder, OUD). Lielāka deva un ilgāks opioīdu terapijas ilgums var palielināt OUD rašanās 
risku. Durogesic ļaunprātīga vai tīša nepareiza lietošana var izraisīt pārdozēšanu un/vai nāvi. OUD 
rašanās risks ir lielāks pacientiem ar personisku vai ģimenes (vecāku vai brāļu/māsu) anamnēzi 
saistībā ar vielas lietošanas (tostarp alkohola lietošanas) izraisītiem traucējumiem, pašreizējiem 
tabakas izstrādājumu lietotājiem vai pacientiem ar citiem garīgās veselības traucējumiem (piemēram, 
smagu depresiju, trauksmi un personības traucējumiem) anamnēzē. 

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar <fentanila transdermālo plāksteri> un ārstēšanas laikā, ar 
pacientu jāvienojas par ārstēšanas mērķiem un pārtraukšanas plānu (skatīt 
4.2. apakšpunktu). Pirms ārstēšanas un tās laikā pacients jāinformē arī par OUD riskiem un 
pazīmēm. Ja šīs pazīmes parādās, pacientiem jāiesaka sazināties ar savu ārstu. 

Pacienti, kurus ārstē ar opioīdus saturošām zālēm, jāuzrauga, lai pamanītu OUD pazīmes, piemēram, 
zāļu meklēšanas uzvedību (piemēram, pārāk ātri pieprasījumi parakstīt jaunu recepti), jo īpaši 
pacientiem ar paaugstinātu risku. Tas ietver opioīdu un psihoaktīvo zāļu (piemēram, benzodiazepīnu) 
vienlaicīgas lietošanas pārskatīšanu. Pacientiem ar OUD pazīmēm un simptomiem jāapsver iespēja 
konsultēties ar atkarības ārstēšanas speciālistu. Ja jāpārtrauc opioīdu lietošana, skatīt 
4.4. apakšpunktu. 

• 4.8. apakšpunkts 

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkuma tabulā jānorāda tolerance pret zālēm un atkarība. Šie 
termini jāiekļauj orgānu sistēmu klasifikācijā (OSK) “Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas 
vietā” un orgānu sistēmu klasifikācijā (OSK) “Psihiskie traucējumi”, kā arī jānorāda, ka “nav zināms” 
sastopamības biežums. 

Šo nevēlamo blakusparādību apraksts zem šīs tabulas ir jāgroza šādi: 

Atkārtota Durogesic lietošana var izraisīt panesamību, fizisku atkarību un psiholoģisku atkarību (skatīt 
4.4. apakšpunktu). 

Tolerance 

Atkārtotas lietošanas gadījumā var attīstīties tolerance. 

 

Atkarība no zālēm 

<Fentanila transdermālā plākstera> atkārtota lietošana var izraisīt atkarību pat 
terapeitiskās devās. Atkarības no zālēm risks var atšķirties atkarībā no pacienta 
individuālajiem riska faktoriem, devas un opioīdu terapijas ilguma (skatīt 
4.4. apakšpunktu). 

 

• 4.9. apakšpunkts 



Simptomi un pazīmes 

<….> 

Fentanila pārdozēšanas izpausmes ir tā farmakoloģiskās darbības paplašinājums, un visnopietnākā 
ietekme ir elpošanas nomākums. Fentanila pārdozēšanas gadījumā ir novērota arī toksiska 
leikoencefalopātija. 

 

Lietošanas instrukcija 
 

• Lietošanas instrukcijas 2. punkts. Kas Jums jāzina pirms <fentanila transdermālā plākstera> 
lietošanas 

(Ierāmētais) brīdinājums (ja tas vēl nav ieviests) ir jāpapildina ar šādu tekstu: 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

o Uzglabājiet šīs zāles slēgtā un drošā vietā, kur citiem cilvēkiem tās nav pieejamas – 
sīkāku informāciju skatīt 5. punktā. 

 

Jādzēš šādi jau esoši formulējumi (ja tādi ir): 

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja kaut kas no turpmāk minētā attiecas 
uz Jums – Jūsu ārstam var būt Jūs rūpīgāk jāpārbauda, ja: 

• (…) 

• Jūs vai kāds no Jūsu ģimenes locekļiem ir ļaunprātīgi lietojis alkoholu, recepšu zāles vai 
nelegālas zāles vai ir bijis no tām atkarīgs (“atkarība”). 

• Jūs smēķējat. 

• Jums ir bijušas garastāvokļa problēmas (depresija, trauksme vai personības traucējumi), vai 
Jūs esat saņēmis psihiatra palīdzību citu garīgo slimību ārstēšanai. 

(…) 

Esošais formulējums ir jādzēš (ja tāds ir): 

 

Blakusparādības un fentanila transdermālais plāksteris 

Atkārtota, ilgstoša plāksteru lietošana var mazināt zāļu efektivitāti (Jūs pierodat pie zālēm vai varat 
kļūt jutīgāks pret sāpēm) vai Jūs varat kļūt no tām atkarīgs. Plāksteru devas palielināšana var palīdzēt 
vēl kādu laiku vēl vairāk samazināt sāpes, bet tas var būt arī kaitīgi. Ja pamanāt, ka Jūsu zāles kļūst 
mazāk efektīvas, konsultējieties ar ārstu. Jūsu ārsts izlems, vai Jums ir labāk palielināt devu vai 
pakāpeniski samazināt Durogesic lietošanu. Ja Jums ir bažas, ka Jūs varētu kļūt no tām atkarīgs, varat 
par to konsultēties ar savu ārstu. 

Jāiekļauj jauni formulējumi, kas saistīti ar toleranci, OUD un nejaušu pārdozēšanu, kā norādīts 
turpmāk (jāsaglabā daļa esošā formulējuma). Lietošanas instrukcijas 2. punktā pirms rindkopas 
“Atcelšanas simptomi, pārtraucot <fentanila transdermālā plākstera> lietošanu” jāiekļauj jaunie 
brīdinājumi par toleranci un OUD. Pirms lietošanas instrukcijas punkta jābūt vismaz šai daļai par 
“Citām zālēm un <fentanila transdermālo plāksteri>”. Brīdinājumu izsaka šādi: 



Ilgtermiņa lietošana un tolerance 

Šīs zāles satur fentanilu, kas ir opioīdu grupas zāles. Atkārtoti lietojot opioīdu pretsāpju 
līdzekļus, zāles var būt mazāk efektīvas (Jūs pie tām pierodat, to sauc par zāļu toleranci). 
Lietojot <fentanila transdermālo plāksteri>, Jūs varat arī kļūt uzņēmīgāks pret sāpēm. To 
sauc par hiperalgēziju. Plāksteru devas palielināšana var palīdzēt vēl kādu laiku samazināt 
sāpes, bet tas var būt arī kaitīgi. Ja pamanāt, ka Jūsu zāles kļūst mazāk efektīvas, 
konsultējieties ar ārstu. Ārsts izlems, vai labāk Jums palielināt devu vai pakāpeniski 
samazināt <fentanila transdermālā plākstera> lietošanu. 

 

Pieradums un atkarība  

Atkārtota <zāļu nosaukums> lietošana var izraisīt arī pieradumu, ļaunprātīgu lietošanu un 
atkarību, kas var izraisīt dzīvībai bīstamu pārdozēšanu. Šo blakusparādību risks var 
palielināties, palielinot devu un paildzinot lietošanas laiku. Pieradums vai atkarība var likt 
Jums justies tā, ka vairs nekontrolējat, cik daudz zāļu Jums ir jālieto vai cik bieži Jums tās ir 
jālieto. Jums var šķist, ka Jums jāturpina lietot zāles arī tad, ja tās nepalīdz mazināt sāpes. 

Pieraduma vai atkarības veidošanās risks katram cilvēkam ir atšķirīgs. Jums var būt lielāks 
pieraduma vai atkarības risks no <fentanila transdermālā plākstera>, ja: 

• Jūs vai kāds no Jūsu ģimenes locekļiem jebkad ir ļaunprātīgi lietojis vai bijis atkarīgs no 
alkohola, recepšu zālēm vai nelegālām narkotikām (“atkarība”); 

• Jūs esat smēķētājs; 
• Jums jebkad ir bijušas garastāvokļa problēmas (depresija, trauksme vai personības 

traucējumi), vai Jūs esat saņēmis psihiatra palīdzību citu garīgo slimību ārstēšanai. 
 
Ja <fentanila transdermālā plākstera> lietošanas laikā pamanāt kādu no turpmāk 
minētajām pazīmēm, tā var būt pazīme, ka ir izveidojies pieradums vai esat kļuvis atkarīgs. 
• Jums jālieto zāles ilgāk, nekā ieteicis ārsts 
• Jums jālieto deva, kas pārsniedz ieteicamo 
• Jūs lietojat zāles citu iemeslu dēļ, nevis parakstītajam nolūkam, piemēram, “saglabāt 

mieru” vai “palīdzēt gulēt”. 
• Jūs esat veicis atkārtousi vai neveiksmīgus mēģinājumus pārtraukt vai kontrolēt zāļu 

lietošanu 
• Pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas Jūs jūtaties slikti, bet jūtaties labāk, atkārtoti lietojot 

zāles (“zāļu atcelšanas efekti”) 

 

Ja pamanāt kādu no šīm pazīmēm, konsultējieties ar ārstu, lai pārrunātu sev piemērotāko 
ārstēšanas veidu, tostarp, kad ir lietderīgi pārtraukt zāļu lietošanu un kā to droši izdarīt. 

 

• Lietošanas instrukcijas 3. punkts. Kā lietot <fentanila transdermālo plāksteri> 
 
Pirms ārstēšanas uzsākšanas un regulāri ārstēšanas laikā ārsts ar Jums arī pārrunās, ko Jūs 
varat sagaidīt no <fentanila transdermālā plākstera> lietošanas, kad un cik ilgi Jums tas 
jālieto, kad jāsazinās ar ārstu un kad Jums ir jāpārtrauc zāļu lietošana (skatīt arī 2. punktu 
“Atcelšanas simptomi, pārtraucot <fentanila transdermālā plākstera> lietošanu). 
 
• Lietošanas instrukcijas 4. punkts. Iespējamās blakusparādības 
 



Nevēlamo blakusparādību sarakstam pievienot blakusparādību atkarība ar biežumu “nav zināms”, kā 
norādīts turpmāk. 
 

• Jums var izveidoties atkarība lietot <fentanila transdermālo plāksteri> (skatīt 
2. punktu). 

 
Pašreizējais formulējums nevēlamo blakusparādību uzskaitījumā ir nedaudz jāmaina: 
 
Atkārtota plāksteru lietošana var var mazināt zāļu efektivitāti (Jūs pierodat pie zālēm, vai Jūs varat 
kļūt jutīgāks pret sāpēm) vai var kļūt no tām atkarīgs. 
 
Punkts par pārdozēšanu ir jāatjaunina: 
 
Pārdozēšanas gadījumā var būt: 
 
<….> 
 
Pārdozēšanas pazīmes ir apgrūtināta elpošana vai sekla elpošana, nogurums, ārkārtēja miegainība, 
nespēja skaidri domāt, normāli staigāt vai runāt, kā arī ģībšanas, reiboņa vai apjukuma sajūta. 
Pārdozēšana var izraisīt arī smadzeņu traucējumus, ko sauc par toksisku 
leikoencefalopātiju. 
 
 
• Lietošanas instrukcijas 5. punkts. Kā uzglabāt plāksterus 
Ja turpmāk minētie formulējumi nav norādīti, iekļaut šādus uzglabāšanas nosacījumus: 
 
Uzglabājiet šīs zāles slēgtā un drošā vietā, kur citi cilvēki tām nevar piekļūt. Tās var izraisīt 
nopietnu kaitējumu, kas var būt letāls cilvēkiem, kuri varētu lietot šīs zāles nejauši vai tīši, 
ja tās viņiem nav parakstītas. 
 
 
Ārējā iepakojuma marķēšana 
 
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ KARTONA IEPAKOJUMA 
 
Jāpievieno šāds brīdinājums (vieta un noformējums, par ko jāvienojas ar valsts kompetentajām 
iestādēm): 
 
Nejauša lietošana vai norīšana var būt letāla 
 
 
Tiešā iepakojuma marķēšana 
 
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA 
 
Ja pietiek vietas, jāpievieno šāds brīdinājums: 
 
Nejauša lietošana vai norīšana var būt letāla 
 
 
Fentanila šķīdums injekcijām (visi reģistrācijas apliecības īpašnieki): 

• Zāļu apraksta 4.9. apakšpunkts 

Jāpievieno šāds pārdozēšanas simptoms: 



Fentanila pārdozēšanas gadījumā ir novērota toksiska leikoencefalopātija. 

 

• Lietošanas instrukcijas 2. punkts. Kas Jums jāzina pirms <fentanila šķīduma injekcijām 
lietošanas> 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

Dzēsiet terminu “ilgtermiņā” atbilstoši zāļu apraksta formulējumam. 

Atkārtota ilgtermiņa opioīdu pretsāpju līdzekļu lietošana var samazināt zāļu efektivitāti (Jums veidojas 
pieradums). Tas var izraisīt arī atkarību un ļaunprātīgu izmantošanu, kā rezultātā var rasties dzīvībai 
bīstama pārdozēšana. Ja Jums ir bažas, ka Jūs varētu kļūt atkarīgs no [fentanilu saturošām zālēm], ir 
svarīgi konsultēties ar ārstu. 

 

• Lietošanas instrukcijas 3. punkts. Kā lietot <fentanila šķīdumu injekcijām> 

Jāpievieno šāds pārdozēšanas simptoms (un tā nozīme): 

Smadzeņu darbības traucējumi (zināmi kā toksiska leikoencefalopātija) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III pielikums 

Šīs vienošanās ieviešanas grafiks 



Šīs vienošanās ieviešanas grafiks 

CMDh vienošanās pieņemšana 

 

CMDh sanāksme 2022. gada decembrī 

 

Vienošanās pielikumu tulkojumu nosūtīšana 
valstu kompetentajām iestādēm 

2023. gada 30. janvāris 

Vienošanās ieviešana, ko veic dalībvalstis 
(reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz 
izmaiņu pieteikumu): 

2023. gada 30. marts 

 


