
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lisa 

Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 

 

 



Teaduslikud järeldused  

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet raua (parenteraalselt 

manustatavad preparaadid, välja arvatud rauddekstraan) perioodilise ohutusaruande (perioodiliste 

ohutusaruannete) kohta, on teaduslikud järeldused järgmised. 

Ema ülitundlikkusreaktsiooni spontaansete teatiste, avaldatud kirjanduse ja võimaliku bioloogilise 

mehhanismi tõttu on piisavalt tõendeid, et teha järeldus loote bradükardia põhjusliku seose kohta ema 

ülitundlikkusreaktsiooniga, mis tekib pärast intravenoossete rauda sisaldavate parenteraalsete 

preparaatide kasutamist. Ülitundlikkusreaktsiooni ajal võib ema puudulik hapnikuga varustamine 

põhjustada loote hüpoksiat, mille kompenseerimine võib põhjustada loote bradükardiat, kuid muid 

patofüsioloogilisi mehhanisme ei saa välistada. Seetõttu tuleks ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.6 

lisada soovitus rasedatele parenteraalset rauda sisaldavate ravimite intravenoosse manustamise ajal 

hoolikalt jälgida loote bradükardiat, mis võib tekkida ema ülitundlikkusreaktsiooni tagajärjel kõigi 

intravenoosselt manustatavate rauda sisaldavate ravimite puhul, olenemata loote bradükardiat 

käsitlevatest olemasolevatest andmetest. 

Spontaansete teadete põhjal kogutud tõendusmaterjali kogumaht on piisav, et teha järeldus pindmise 

tromboflebiidi põhjusliku seose kohta süstekohal naatriumraudglükonaadi kompleksi intravenoossete 

preparaatide kasutamisel. Seetõttu tuleks naatriumraudglükonaadi kompleksi sisaldavate ravimite 

intravenoossete ravimvormide ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.8 ajakohastada süstekohal tekkiva 

pindmise tromboflebiidiga, mille sagedus „ei ole teada”. Naatriumraudglükonaadi kompleksi sisaldavate 

intravenoossete preparaatide ravimi pakendi infolehte tuleks vastavalt ajakohastada 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm nõustub 
ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega. 

 

Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused 

Raua (parenteraalselt manustatavad preparaadid, välja arvatud rauddekstraan) kohta tehtud 

teaduslike järelduste põhjal on inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 

menetluste kooskõlastusrühm arvamusel, et rauda sisaldavate ravimite (parenteraalselt manustatavad 

preparaadid, välja arvatud rauddekstraan) kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes 

tehakse vastavad muudatused. 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm 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 rauda sisaldavatele ravimitele (parenteraalselt manustatavad preparaadid, välja 

arvatud rauddekstraan), soovitab inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 

menetluste kooskõlastusrühm asjaomastel liikmesriikidel ja taotlejatel / müügiloa hoidjatel seda 

inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste koordineerimisrühma 

seisukohta arvesse võtta. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II lisa 

Muudatused liikmesriikides müügiluba omava(te) ravimi(te) ravimiteabes 

 

  



 

Muudatused, mis tuleb teha pakendi infolehe asjakohastesse lõikudesse (uus tekst alla 
joonitud ja paksus kirjas, kustutatud tekst läbi kriipsutatud) 
 
 
Ravimi omaduste kokkuvõte 

 

 Lõik 4.6 

Kõigi intravenoosselt manustatavate rauda sisaldavate ravimite kohta tuleks lisada järgmine teave. 

Parenteraalsete rauapreparaatide manustamisel võib tekkida loote bradükardia. Tavaliselt 

see möödub ja on ema ülitundlikkusreaktsiooni tagajärg. Parenteraalse rauapreparaatide 
intravenoosse manustamise ajal rasedale tuleb loodet hoolikalt jälgida. 

 

 Lõik 4.8 

Naatriumraudglükonaadi kompleksi sisaldavate ravimite intravenoossete ravimvormide kohta tuleks 

lisada järgmine teave. 

 
Vaskulaarsed häired: 

pindmine tromboflebiit süstekohal sagedusega „teadmata“; 

 
 
Pakendi infoleht 
 

 4. Võimalikud kõrvaltoimed: 

 
Muud teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed: 

süstekohareaktsioonid 

veenipõletik, mis põhjustab verehüübe teket, mille sümptomiteks võivad olla punane, 

tursunud või valulik nahk või naha kõvenemine süstekohal. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III lisa 

Seisukoha rakendamise ajakava 

 



Seisukoha rakendamise ajakava 

 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 

detsentraliseeritud menetluste 

kooskõlastusrühma seisukoha vastuvõtmine: 

 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 

detsentraliseeritud menetluste 

kooskõlastusrühma koosolek juulis 2019 

 

Seisukoha lisade tõlgete edastamine 

liikmesriikide pädevatele asutustele: 

8.09.2019 

Seisukoha rakendamine liikmesriikides 

(müügiloa hoidja esitab muudatuse taotluse): 

7.11.2019 

 


