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Numeta G13%E müügiloa peatamine ja Numeta G16%E suhtes 
uute riskivähendamismeetmete kehtestamine 
 

Euroopa Liidu (ELi) liikmesriike esindav ravimite valdkonna reguleeriv organ inimravimite vastastikuse 
tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm on üksmeelselt kinnitanud soovituse 
peatada Numeta G13%E müügiluba hüpermagneseemia riski tõttu (magneesiumi suur sisaldus veres). 
Numeta G13%E (mida manustatakse enneaegsetele lastele veeni toitumisabina – intravenoosne või 
parenteraalne toitumine) müügiluba peatatakse kuni uuendatud koostisega preparaadi kättesaadavaks 
tegemiseni. 

Seoses teise veeni manustatava toitepreparaadiga Numeta G16%E, mida kasutatakse õigeaegselt 
sündinud imikutel ja kuni 2-aastastel lastel, nõustus inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluse kooskõlastusrühm, et kasulikkuse ja riski suhe on positiivne, kui 
tervishoiutöötajad jälgivad enne preparaadi manustamist ja seejärel sobivate ajavahemike järel 
patsientide vere magneesiumisisaldust lähtuvalt kliinilistest tavadest ja iga patsiendi kliinilistest 
vajadustest. Patsientidel, kelle vere magneesiumisisaldus on suur või kellel esineb hüpermagneseemia 
sümptomeid, tuleb Numeta G16%E manustamine peatada või infusiooni kiirust vähendada. 

Numeta preparaate manustatakse toitumisabina lastele, keda ei saa toita suu kaudu või 
toitmissondiga. Preparaadid sisaldavad selliseid toitaineid nagu glükoos (suhkur), lipiidid (rasvad), 
aminohapped ja muud olulised ained, sealhulgas magneesium. 

Hüpermagneseemia on tõsine haigus, mille sümptomite hulka kuuluvad nõrkus, iiveldus ja 
oksendamine, hingamisraskused, hüpotensioon (madal vererõhk) ja arütmiad (ebakorrapärane 
südamerütm). 

Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamiskomitee vaatas Numeta G13%E ja Numeta G16%E 
üle pärast mitut hüpermagneseemia (kliiniliste sümptomiteta) juhtumit enneaegsetel imikutel. 
Ettevaatusmeetmena otsustas tootja Numeta G13%R ELis vabatahtlikult tagasi võtta. Komitee hindas 
kliiniliste uuringute andmeid Numeta G13%E ja Numeta G16%E preparaatidega seotud 
hüpermagneseemia riski kohta, turustamisjärgseid aruandeid ja avaldatud kirjandust ning hindas 
olemasolevaid ravijuhiseid. Hindamise toetamiseks paluti asjakohast teavet esitada ka sidusrühmadel 
ja nõu peeti ravimiameti pediaatriakomiteega. 
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Võttes arvesse olemasolevaid juhiseid ja asjakohast kirjandust ning Numeta magneesiumisisaldust, 
järeldas riskihindamiskomitee, et Numeta G13%E manustamine võib suurendada hüpermagneseemia 
riski. Lisaks märkis komitee, et risk on suurem enneaegsetel lastel, sest nende neerud ei ole välja 
arenenud ega suuda magneesiumi kehast välja viia. Komitee märkis lisaks, et hüpermagneseemia 
sümptomeid on enneaegsetel lastel raske tuvastada, mistõttu hüpermagneseemiat ei pruugita 
avastada enne, kui see on tõsiseid tüsistusi tekitanud. 

Seoses preparaadiga Numeta G16%E järeldas riskihindamiskomitee, et kuigi magneesiumisisaldus võib 
olla manustamise järel veidi suurem kui mõnes juhises soovitatud, on pakutud meetmed, sealhulgas 
ravimiteabe uuendamine ja täiendav uuring, piisavad toote ohutu kasutamise tagamiseks. Ravimiteave 
tuleb seda arvestades üle vaadata ning tervishoiutöötajaid tuleb kirjalikult teavitada 
hüpermagneseemia võimalikust riskist, mis on suurem nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidel ja 
lastel, kelle emad võtsid enne sünnitust täiendavalt magneesiumi, ning riskivähendamismeetmetest. 
Lisaks soovitas komitee korraldada uuringu, et täiendavalt hinnata magneesiumisisaldust veres 
õigeaegselt sündinud ja kuni 2-aastastel lastel pärast Numeta G16%E kasutamist. 

Et inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm kinnitas 
ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitused üksmeelselt, rakendatakse need otse kõigis 
liikmesriikides vastavalt kokkulepitud ajakavale. 

Teave vanematele ja hooldajatele 

• Hüpermagneseemia (magneesiumi suur sisaldus veres) riski tõttu on toitepreparaadi Numeta 
G13%E müügiluba peatatud kuni uuendatud koostisega preparaadi kättesaadavaks tegemiseni. 
Preparaati Numeta G13%E manustatakse toitumisabina veeni enneaegsetele lastele, keda ei saa 
toita suu kaudu või toitmissondiga. 

• Toitepreparaadi Numeta G16%E kasutust õigeaegselt sündinud imikutel ja kuni 2-aastastel lastel 
võib jätkata, kuid arst peab jälgima enne preparaadi manustamist ja seejärel sobivate ajavahemike 
järel lapse vere magneesiumisisaldust. Kui magneesiumisisaldus on suur, peab arst Numeta 
G16%E manustamise peatama või andma seda väiksemal kiirusel. 

• Rasket hüpermagneseemiat esineb harva, aga sel võivad olla kahjulikud kliinilised tagajärjed. 
Arstid peavad jälgima preparaati Numeta G16%E saavaid imikuid ja lapsi hüpermagneseemia 
sümptomite suhtes, nagu nõrkus, iiveldus ja oksendamine, hingamisraskused, hüpotensioon 
(madal vererõhk) ja arütmiad (ebakorrapärane südamerütm). 

• Vanemad võivad pöörduda küsimuste või murede korral raviarsti või muu tervishoiutöötaja poole. 

Teave tervishoiutöötajatele 

Numeta G13%E 

• Pärast mitut hüpermagneseemia juhtumit enneaegsetel imikutel on toitepreparaadi Numeta 
G13%E müügiluba peatatud kuni uuendatud koostisega preparaadi kättesaadavaks tegemiseni. 
Numeta G13%E müügiloa peatamise ajal peavad tervishoiutöötajad kasutama alternatiivseid 
toitelahuseid, mille hulka võivad kuuluvad heakskiidetud standardlahused või eraldi valmistatud 
lahused. 

Numeta G16%E 

• Õigeaegselt sündinud imikutel ja kuni 2-aastastel lastel kasutatava toitepreparaadi Numeta G16%E 
kasulikkuse ja riski suhe on jätkuvalt positiivne. Siiski peavad tervishoiutöötajad olema teadlikud 
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hüpermagneseemia võimalikust riskist. See risk on suurem vähenenud neerufunktsiooniga 
patsientidel ja vastsündinutel, kelle emad võtsid enne sünnitust täiendavalt magneesiumi. 

• Preparaati Numeta G16%E manustades peavad arstid jälgima magneesiumi ja teiste elektrolüütide 
sisaldust seerumis enne ravi ja seejärel sobivate ajavahemike järel. Jälgimisel tuleb lähtuda 
kliinilistest tavadest ja iga patsiendi vajadustest. 

• Lisaks peavad arstid patsiente jälgima selliste hüpermagneseemia nähtude ja sümptomite suhtes 
nagu iiveldus, oksendamine ja õhetus, üldine nõrkus, hingamisraskused, hüpotensioon ja arütmiad. 
Kliinilisi sümptomeid ei pruugi olla võimalik tuvastada, kui hüpermagneseemia ei ole tõsine. 

• Hüpermagneseemia korral tuleb peatada Numeta G16%E infusioon või vähendada infusiooni kiirust 
ja määrata teisi vedelikke, muud toitumisabi ja elektrolüüte, kui see on kliiniliselt asjakohane. 

EL-i ülese ohutusülevaatuse lisateave 

• Numetat turustav ettevõte tuvastas 14 hüpermagneseemia juhtumit, mis on seotud preparaadiga 
Numeta G13%E. Magneesiumisisaldus oli peamiselt vahemikus 1,025 mmol/l kuni >1,5 mmol/l ja 
ühelgi korral ei teatatud kliinilistest nähtudest ega sümptomitest. 

• Sobiv parenteraalne magneesiumidoos enneaegsetel imikutel ei ole teada. Siiski soovitavad 
üldtunnustatud juhised1,2 magneesiumi parenteraalseks doosiks 0,15–0,25 mmol kg kohta 
ööpäevas. Magneesiumi maksimaalne lubatud kogus, mida võib enneaegsetele imikutele 
preparaadiga Numeta G13%E manustada, on 0,55 mmol kg kohta ööpäevas, mis ületab 
soovitusliku doosi. 

• Ettevõte tuvastas ühe preparaadiga Numeta G16%E seotud hüpermagneseemia juhtumi. See 
juhtum tekitas segadust, sest magneesiumi oli täiendavalt manustatud. 

• Magneesiumi maksimaalne kogus, mida võib õigeaegselt sündinud imikutele preparaadi Numeta 
G16%E ravimiteabe järgi manustada, on 0,3 mmol kg kohta ööpäevas. Kuigi see jääb üldiselt 
kirjanduses soovitatud koguste piiridesse, ületab see mõnevõrra mõnes tunnustatud juhises 
soovitatud koguse1,2,3 (0,15–0,25 mmol kg kohta ööpäevas ja 0,2 mmol kg kohta ööpäevas 
õigeaegselt sündinud imikule kuni üheaastaseks saamiseni, 0,15–0,25 mmol kg kohta ööpäevas ja 
0,1 mmol kg kohta ööpäevas 1- kuni 2-aastastele lastele). 
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Ravimi lisateave 

Numeta G13%E ja Numeta G16%E (glükoos, lipiidid, aminohapped ja elektrolüüdid) on parenteraalsed 
toitelahused. Parenteraalne toitmine tähendab toitainete ja vedelike manustamist veeni kaudu 
patsientidel, keda ei saa toita suu kaudu või enteraalselt (otse soolde mineva toitmissondiga). 
Parenteraalne toitmine on vajalik enneaegsetel vastsündinutel ja mõnel õigeaegselt sündinud imikul, et 
ennetada tüsistusi, nagu kasvu pidurdumine ja hingamisraskused, ning soodustada aju normaalset 
arengut. 

Preparaatidele Numeta G13%E ja Numeta G16%E anti 2011. aastal riiklike menetlustega müügiluba 
järgmistes liikmesriikides: Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, 
Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi, 
Ühendkuningriik. 

Menetluse lisateave 

Numeta G13%E ja Numeta G16%E ülevaatus algatati 13. juunil 2013 Rootsi taotlusel direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 107i alusel (liidu kiirmenetlus). 

Ülevaatuse viis läbi ravimiohutuse riskihindamiskomitee. Et ülevaatus hõlmab ainult riiklike 
menetlustega müügiloa saanud ravimeid, saadeti komitee soovitused edasi inimravimite vastastikuse 
tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühmale, kes võttis vastu lõpliku 
seisukoha. Kooskõlastusrühm on ELi liikmesriike esindav ravimite valdkonna reguleeriv organ. 

Et kooskõlastusrühma seisukoht võeti üksmeelselt vastu, rakendatakse kokkulepet otse liikmesriikides, 
kus ravimile müügiluba anti. 

EMA pressiesindajad 
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