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Liikmesriik 
 

Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi 
väljamõeldud 
nimetus 

Tugevus Ravimvorm Manustamisviis 

Austria  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet modifitseeritult 
vabastav kõvakapsel 

Suukaudne 

Soome  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet prolongeeritult vabastav 
kõvakapsel 

Suukaudne 

Saksamaa  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet prolongeeritult vabastav 
kõvakapsel 

Suukaudne 

Iirimaa  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA1 40 mg Toimeainet modifitseeritult 
vabastav kõvakapsel 

Suukaudne 

Itaalia  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet prolongeeritult vabastav 
kõvakapsel 

Suukaudne 

Luksemburg  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet prolongeeritult vabastav 
kõvakapsel 

Suukaudne 

Holland  FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA2 40 mg Toimeainet prolongeeritult vabastav 
kõvakapsel 

Suukaudne 

Rootsi  
 
 

FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet modifitseeritult 
vabastav kõvakapsel 

Suukaudne 

                                                 
1 Nimetaotluse heakskiit on menetluses 
2 Nimetaotluse heakskiit on menetluses 
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Ühendkuningri
ik 

 FGK Representative Service GmbH 
Heimeranstrasse 35 
80339 München, Saksamaa 

ORACEA 40 mg Toimeainet prolongeeritult vabastav 
kõvakapsel 

Suukaudne 
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II LISA 
 

EUROOPA RAVIMIAMETI ESITATUD TEADUSLIKUD JÄRELDUSED NING 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE, MÄRGISTUSE JA PAKENDI INFOLEHE 

MUUTMISE ALUSED 
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TEADUSLIKUD JÄRELDUSED 
 
ORACEA TEADUSLIKU HINDAMISE ÜLDKOKKUVÕTE 
 
Roosvistrik (rosacea) on hästituntud remissioonide ja ägenemistega kulgev krooniline 
nahahaigus, mis tavaliselt esineb näopiirkonnas ja põhjustab seetõttu haigetele lisaks füüsilisele 
ebamugavusele ka olulisi psühholoogilisi probleeme. Roosvistriku ravi on peamiselt suunatud 
papulopustuloossete kahjustuste vähendamisele, sest haiguse korral esinevad erüteem ja 
teleangiektaasia alluvad ravile suhteliselt halvasti. Käesoleval ajal on Euroopas laialdaselt 
kasutatavaks ainsaks ametlikult heakskiidetud ravimeetodiks lokaalne ravi metronidasooli või 
aselaiinhappega, mida tuleb manustada kaks korda päevas ja mis võivad põhjustada paikseid 
kõrvaltoimeid, nagu nahaärritus või roosvistriku ägenemine. Doksütsükliini (annuses 100…200 
mg päevas) on juba enam kui 25 aasta vältel laialdaselt kasutatud kliinilises praktikas erinevate 
nakkuste raviks ja seetõttu on hästi tuntud ka ravimi ohutusprofiil. Mitmed rahvusvahelised 
ravijuhised soovitavad doksütsükliini ka roosvistriku raviks, samas on see ametlikult 
heakskiidetud ainult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Seetõttu määratakse acne vulgaris’e 
pikaaegseks raviks (kuudeks või aastateks) doksütsükliini ettenähtust erineval näidutusel üldiselt 
suuremates annustes (100 mg päevas) kui pakutud Oracea annus (40 mg päevas). See võib endaga 
kaasa tuua suurema kõrvaltoimete tekkeohu ning kommensaalse mikrofloora resistentsuse 
suurenemise. Seetõttu ei saa Oraceat (doksütsükliini 40 mg tabletid) pidada uueks keemiliseks 
aineks, vaid müügiloa taotluse eesmärk oli välja töötada üks kord päevas manustatav suukaudne 
ravimvorm, mis tagaks veres püsiva doksütsükliini põletikuvastase kontsentratsiooni, aga mitte 
antimikroobse kontsentratsiooni. 
 
Taotlus suunati arutamiseks inimravimite komiteele, kes koostas küsimuste loetelu ja seejärel 
lahendamata küsimuste loetelu, millele vastas müügiloa taotleja. 
 
Inimravimite komitee leidis, et doksütsükliini ohutus (kasutamisel annuses 100…200 mg päevas) 
on leidnud kinnitust pikaaegses kliinilises praktikas, mistõttu Oracea väiksem annus võiks olla 
isegi paremini talutav. Kliinilistes uuringutes ei täheldatud raviga seotud kõrvaltoimeid ja ravimi 
talutavus ei sõltunud soost, vanusest ega haiguse raskusastmest. Vastupidiselt doksütsükliini 
suuremate antimikroobsete annuste kasutamisele, mille korral võib tekkida resistentsus ja 
oportunistlike mikroobide liigkasv, leiti kliinilistes uuringutes, et pikaaegsel kasutamisel annuses 
40 mg päevas oli doksütsükliin hästi talutav. Ka pärast ravimi turule toomist ei ole ilmnenud uusi 
ohutusprobleeme. Hinnanguliselt on pärast ravimi müügiloa väljastamist kuni 2007. aasta 
novembrini seda Ameerika Ühendriikides välja kirjutatud enam kui 400 000 korral, ilma et oleks 
ilmnenud uusi ohutusprobleeme. 
 
Müügiloa taotleja on Oracea tõhususe tõestuseks monoteraapiana papulopustuloossete 
nahakahjustuste vähendamisel esitanud kahe III faasi topeltpimeda randomiseeritud platseeboga 
kontrolliga uuringu tulemused, milles osales kokku enam kui 530 patsienti. Mõlemad uuringud 
näitasid Oracea olulist paremust võrreldes platseeboga. Formaalsete annuse-toime uuringute 
puudumisel analüüsiti annuse ja tõhususe vahelise seose selgitamiseks III faasi uuringute 
tulemusi. Selle alusel on müügiloa taotleja järeldanud, et suurem mg/kg annus tõi küll kaasa 
kõrgema kontsentratsiooni vereplasmas, ent mitte suurema kliinilise tõhususe, ja et doksütsükliini 
põletikuvastane annus (st 40 mg tablett) andis roosvistriku ravis suurima saavutatava 
põletikuvastase tulemuse. Lisaks sellele kinnitavad Oraceat (40 mg doksütsükliini) ja 100 mg 
doksütsükliini päevas (mõlemat manustati lisaks paiksele metronidasoolile) võrrelnud uuringute 
esialgsed tulemused hüpoteesi, et Oracea ei ole halvem. Arvestades, et kavandatud näidustus 
vastab määrava tähtsusega uuringutes kasutatud esmasele tulemusnäitajale, leidis inimravimite 



6 

komitee, et ravimi tõhusus on esitatud III faasi uuringute populatsioonis piisaval määral 
tõendatud. 
 
Küsimusele miks ei ole esitatud ühtegi võrdlevat uuringut, vastas taotluse esitaja, et aktiivse 
võrdlusravimiga (näiteks süsteemne ravi doksütsükliiniga) kontrollitud kliiniline uuring ei ole 
nõutav, sest ravimi väljatöötamise programm vastas täielikult ICH juhistele CPMP/ICH/291/95 ja 
CPMP/ICH/135/95, mis ei nõua võrdlust aktiivse võrdlusravimiga, ja E10 juhistele kontrollrühma 
valikuks kliinilistes uuringutes (CPMP/ICH/364/96), mis soovitab platseeborühmas kasutamist 
kõigil juhtudel, mil see on eetiline ja praktiline. Müügiloa taotleja arvates ei olnud Oracea 
võrdlemine aktiivse võrdlusravimiga praktiline ega nõutav. Lisaks sellele puudub üheselt 
tunnustatud võrdlusravim, sest doksütsükliin (annuses 100 mg päevas) on roosvistriku raviks 
ametlikult heakskiidetud ainult üksikutes Euroopa Liidu liikmesriikides, mis oleks sisuliselt 
täheldanud kahe ametlikult heakskiitmata ravimi (doksütsükliin 100 mg ja Oracea) võrdlemist 
ühes kliinilises uuringus. Siiski viidi läbi Oracea tõhusus- ja ohutusuuringud. Oraceat manustati 
koos metronidasooliga, milles leiti, et Oracea koos metronidasooliga oli tõhusam kui 
metronidasool üksi. Seejuures ei täheldatud tõhususe osas erinevust doskütsükliini suure ja 
väikese annuse vahel. Inimravimite komitee nõustus esitatud viitega ICH juhistele, et võrdlus 
aktiivse võrdlusravimiga ei ole vajalik, kui platseeborühma kasutamine kontrollrühmana on 
eetiline ja praktiline. Uuringutesse kaasamise kriteeriumite kohaselt vastas näidustus roosvistriku 
raviks neile kriteeriumitele. Seega leidis inimravimite komitee, et Oracea kliiniline tõhusus on 
kahe esitatud III faasi platseeboga kontrollitud uuringu tulemuste põhjal piisavalt tõendatud ja 
antud küsimus on lahendatud. 
 
Resistentsuse induktsiooni tõenäosuse käsitlemiseks esitas taotleja mitme varasema uuringu 
tulemused, milles on näidatud, et doksütsükliini 100 mg annuse kasutamine toob endaga kaasa 
resistentsete tüvede tekke suuõõne ja seedetrakti mikroflooras. Sama küsimust on doskütsükliini 
väikese annuse (40 mg päevas) kontekstis hinnatud kuues uuringus, milles on selgitatud toimeid 
seedetrakti, igemealuse, sülje ja naha mikrofloorale. Walkeri jt (2005) läbi viidud topeltpimedas 
platseeboga kontrolliga uuringus, milles võrreldi doksütsükliini 20 mg annust (manustatuna kaks 
korda päevas) platseeboga, ei täheldatud aktiiv- ja platseeborühma vahel väljaheite ja tupest 
võetud proovide alusel erinevust ainult doksütsükliini suhtes või multiresistentsete bakterite tekke 
osas. Doksütsükliini kokkupuute kohta ravimi toimekoha bakteritega on taotluse esitaja viidanud 
mitmetele uuringutele, milles on leitud, et antibakteriaalselt aktiivse ravimi kontsentratsioon on 
väga väike, mistõttu ka resistentsuse tekkimise tõenäosus on väga väike. Doksütsükliini 
modifitseeritult vabastaval 40 mg ravimvormi manustamisel on kõrgeim doksütsükliini eritunud 
kontsentratsioon kõigi eritusmehhanismide korral vahemikus 0,03…0,16 mg/l. Arvesse tuleb 
võtta doksütsükliini seondumist plasmavalkude, epidermise ja väljaheitega, sest 40 mg 
doksütsükliini suukaudsel manustamisel on ainult ravimi vabal fraktsioonil (10%) 
antibakteriaalne toime. Taotleja on esitanud veel kuue enam kui 400 patsientiga läbiviidud 
platseeboga kontrollitud kliinilise uuringu andmed, milles on leitud, et pikaaegne ravi (6…18 
kuud) doksütsükliiniga annuses 40 mg päevas ei suurenda seedetrakti (väljaheite), tupe, naha, 
sülje ega hambakatu mikrofloora resistentsust, mis kinnitab ravimi toimekoha bakterite 
farmakokineetilise uuringu tulemusi. Neile andmetele tuginedes on teaduslikult põhjendatud 
järeldus, et doksütsükliini väikese annuse toime normaalsele mikrofloorale (näiteks E coli, 
enterokokid, stafülokokid ja streptokokid) praktiliselt puudub ja et resistentsuse tekke oht on 
seetõttu samuti tühine. 
 
Inimravimite komitee tunnistab, et olemasolevad uuringud ja farmakokineetilised andmed 
näitavad, et Oracea (40 mg doksütsükliini päevas) põhjustab resistentsust normaalses 
mikroflooras väiksema tõenäosusega kui doksütsükliini 100 mg päevane annus. Seetõttu ei pea 
inimravimite komitee seda küsimust oluliseks vastuväiteks ravimi heakskiitmisele. Siiski on 
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äärmiselt oluline koguda täiendavaid andmeid doksütsükliini väikese annuse pikaaegse 
manustamise ökoloogilise toime kohta, mistõttu taotlejal palutakse võtta endale kohustus viia läbi 
hästikavandatud müügiloa väljastamise järgne seedetrakti ja ülemiste hingamisteede vastavate 
bakterite gruppide resistentsuse teket vaatlev kliiniline uuring ja esitada 3 kuu jooksul pärast 
ravimi heakskiitmist kooskõlastamiseks uuringu protokoll. Nimetatud uuringu tulemused tuleb 
hindamiseks esitada vastavate riikide pädevatele asutustele. Müügiloa taotleja peab kajastama 
asjakohast teavet ravimi omaduste kokkuvõtte lõikudes 4.4 ja 5.1. 
 
Veel tunnistab inimravimite komitee, et roosvistriku kui haiguse jaotamine erinevatesse 
alarühmadesse on keeruline, sest erinevate alatüüpide sümptomid sageli kattuvad. Inimravimite 
komitee rõhutab, et Oracea on eelkõige mõeldud paapulite ja pustulite raviks, mitte niivõrd 
roosvistriku kui terviku või selle alatüüpide raviks. Samuti peab inimravimite komitee 
rahuldavaks selgitust noodulite arvu kui uuringust väljajätmise kriteeriumi põhjendatuse kohta, 
sest ravimi kavandatud näidustuses ei viidata toimele noodulitele. Inimravimite komitee leiab, et 
ehkki puuduvad andmed positiivse toime kohta erüteemile, ei ole samas olemas mitte mingeid 
viiteid sellele, et Oracea ravi ajal võiks erüteem süveneda. Lisaks leiab inimravimite komitee, et 
ehkki okulaarse roosvistrikuga patsientidel ei ole doksütsükliin 40 mg (päevas) tõhusust näidatud, 
ei anna kirjanduse andmete kombineerimine kahe platseeboga kontrollitud uuringu tulemustega 
alust eeldada spetsiifilist ohutuse probleemi nimetatud patsientidel. Inimravimite komitee 
soovitab muuta ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.4, et välistada okulaarse roosvistrikuga 
patsientide ravimisest hoidumise võimalus. Müügiloa taotleja viitas ülevaatele, mis näitab, et 
papulopustuloossed kahjustused on dermatoloogide poolt hõlpsasti äratuntavad ja hinnatavad. 
Inimravimite komitee leidis, et viide ülevaatele oli asjakohane, sest seda saab kasutada nii 
kvalitatiivse kui ka kvantitatiivse näitajana. Seetõttu peab inimravimite komitee kavandatud 
näidustust kliiniliselt sobivaks ja praktiliseks. 
 
Kokkuvõttes leiab inimravimite komitee, et Oracea tõhusus näopiirkonna roosvistrikuga 
täiskasvanud patsientide papulopustuloossete nahakahjustuste vähendamisel on piisaval määral 
tõendatud. Doksütsükliini suuremate annuste (100…200 mg päevas) pikaaegse kasutamise 
ulatuslik kliiniline kogemus ja  asjaolu, et kõigis III faasi uuringutes oli Oracea hästi talutav ja et 
selle ohutusprofiil oli võrreldav platseeboga, ei anna põhjust kahelda ravimi ohutuses. Siiski ei 
pea inimravimite komitee taotleja esitatud uuringuid antibiootikumi-resistentsuse tekkeriski 
puudumise kohta normaalses mikroflooras neis kasutatud metoodika tõttu täiesti veenvaiks. 
Seetõttu nõuab inimravimite komitee, et taotleja kohustuks läbi viima vastava müügiloa 
väljastamise järgse uuringu, et uurida jätkuvalt resistentsuse tekke tõenäosust seedetrakti ja 
ülemiste hingamisteede mikroflooras seoses Oracea pikaaegse kasutamisega. Nimetatud uuringu 
ulatus, ülesehitus ja tulemusnäitajad peavad olema samalaadsed kirjanduses juba avaldatud 
uuringutega ning uuringu protokoll tuleb esitada viiteliikmesriigi pädevale asutusele 
kooskõlastamiseks kolme kuu jooksul pärast ravimi heakskiitmist. Taotleja peab uuringu läbi 
viima ja selle tulemused esitama mõistliku aja jooksul (näiteks 2 aasta jooksul) pärast ravimi 
heakskiitmist. Samuti palutakse taotlejal andmete puudumise tõttu okulaarse roosvistrikuga 
patsientide kohta muuta Oracea ravimi omaduste kokkuvõtte lõigud 4.4 ja 5.1 vastuvõetud 
muudetud tooteteabe kohaselt. 
 
Oracea riski/kasu suhte hindamisel võttis inimravimite komitee arvesse asjaolu, et hetkel on 
roosvistriku ravivõimalused piiratud ning samuti tõsiasja, et Oracea võiks olla alternatiiviks 
rahvusvahelistes juhistes soovitatavale doksütsükliini (või teiste tetratsükliinide) ettenähtust 
erineval näidustusel kasutamisele roosvistriku ravis koos eeldatava kõrvaltoimete tekkeriski 
vähenemisega. Seega leiab inimravimite komitee, et süsteemse toimega ravimi, nagu Oracea, 
kasutamine antud näidustusel kaalub üles võimaliku kahjuliku toime resistentsuse tekke näol ja 
seetõttu peab inimravimite komitee riski/kasu suhet positiivseks. 
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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE, PAKENDI MÄRGISTUSE JA PAKENDI 
INFOLEHE MUUTMISE ALUSED 
 
Arvestades, et 
 
- inimravimite komitee seisukohast on Oracea tõhusus näopiirkonna roosvistrikuga täiskasvanud 
patsientide papulopustuloossete nahakahjustuste vähendamisel piisaval määral tõendatud; 
 
- inimravimite komitee leiab, Oracea on hästi talutav ja inimravimite komitee on rahul selle 
ohutusprofiiliga, arvestades, et taotleja kohustub läbi viima lisas IV kirjeldatud müügiloa 
väljastamise järgse uuringu ja muutma ravimi omaduste kokkuvõtte lisa III kohaselt; 
 
- inimravimite komitee leiab, et kasu Oracea kasutamisel antud näidustusel on suurem kui  
võimalik kahjulik toime resistentsuse tekke näol ja seetõttu peab inimravimite komitee riski/kasu 
suhet positiivseks; 
 
soovitas inimravimite komitee anda Oraceale müügiloa. Ravimi omaduste kokkuvõte, märgistus 
ja pakendi infoleht on Oracea kohta esitatud III lisas. Müügiloa tingimused on esitatud IV lisas. 
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LISA III 
 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 
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A. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
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1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Iga kapsel sisaldab 40 mg doksütsükliini (monohüdraadina). 

 
Abiaine: Iga kõvakapsel sisaldab 102–150 mg sukroosi. 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 
 

Beež, nr 2 suurusega kapsel, millel on märge “CGPI 40”. 

 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
ORACEA on näidustatud täiskasvanutele näopiirkonna rosaatseast tingitud paapulite ja pustulite 

vähendamiseks. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Täiskasvanud, sh eakad patsiendid 
 
Päevane annus on 40 mg (üks kapsel). Kapslit tuleks võtta hommikuti piisava koguse vee 
abil, et vähendada söögitoru ärrituse ja haavandumise ohtu (vt lõik 4.4). 
 
Patsiendi seisundit tuleks hinnata 6 nädala möödudes ja kui ravi mõju ei ole märgata, tuleks 
kaaluda ravi lõpetamist. Kliinilistes uuringutes on patsiendid saanud ravi 16 nädalat. Pärast ravi 
lõppu ilmusid nahakahjustuse nähud taas 4. jälgimisenädalal. Seetõttu on soovitatav patsiendi 
seisundit hinnata 4 nädala möödumisel ravi lõpust. 
 
Neerukahjustus 
 
Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annuseid muuta. 
 
Maksakahjustus 
Maksapuudulikkusega ja hepatotoksilist ravi saavatele patsientidele tuleb ORACEAt manustada 
ettevaatusega (vt lõik 4.4). 
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Lapsed ja noorukid 
 
Alla 12-aastastele lastele on doksütsükliin vastunäidustatud (vt lõik 4.3).  

 
4.3 Vastunäidustused 
 
Ülitundlikkus toimeaine, teiste tetratsükliinide või abiainete suhtes. 
 
Alla 12-aastased lapsed ja imikud. 
 
Raseduse teine ja kolmas trimester (vt lõik 4.6). 
 
Kui patsiendil on teada akloorhüdria või selle kahtlus või on operatiivselt eemaldatud 
kaksteistsõrmiksool või tehtud selle bypass, ei tohi doksütsükliini määrata. 
 
4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
ORACEA sisaldab doksütsükliini koguses, mille eesmärk on hoida plasmasisaldus alla 
mikroobivastast läve. ORACEAt ei tohi kasutada doksütsükliinile tundlike (või 
arvatavalt/tõenäoliselt tundlike) organismide põhjustatud infektsioonide ravis. 
 
Tetratsükliinide tahked ravimivormid võivad põhjustada söögitoru ärrituse või haavandeid. 
Söögitoru ärrituse ja haavandite ennetuseks tuleks see ravim alla neelata piisava koguse vedeliku 
(vee) abil (vt lõik 4.2). ORACEA tuleks alla neelata istudes või seistes. 
 
Kuigi ORACEA kliinilistes uuringutes ei ole täheldatud oportunistlike mikroorganismide (nt 
pärmseente) ülekasvu, võib suurtes annustes tetratsükliinravi põhjustada mittetundlike 
mikroorganismide (sh pärmseente) ülekasvu. ORACEA kliinilised uuringud ei ole sellele küll 
viidanud, kuid tetratsükliinide suured annused võivad suurendada vaginaalse kandidaasi ohtu. 
Kandidaasi eelsoodumusega patsientidel tuleks ORACEAt kasutada ettevaatusega. Kui 
kahtlustatakse superinfektsiooni, tuleb rakendada vastavaid meetmeid, sh ORACEA-ravi 
katkestamist. 
 
Ravi suures annuses tetratsükliinidega on seostatud resistentsete soolebakterite (sh enterokokid ja 
enterobakterid) ilmumisega.  ORACEA-ravil olevatel patsientidel ei saa välistada resistentsuse 
teket normaalse mikrofoloora suhtes, kuigi doksütsükliini väikeste annuste (40 mg päevas) 
kliinilises uuringus ei ole seda täheldatud. 
 
Doksütsükliini sisaldus ORACEAga ravitud patsientide veres on väiksem kui neil, keda on 
ravitud doksütsükliini tavapäraste antibakteriaalsete ravimivormidega. Et puuduvad andmed, mis 
kinnitaksid madalate annuste ohutust maksapuudulikkuse korral, tuleks ORACEAt manustada 
ettevaatusega, kui patsiendil on maksapuudulikkus võib saab ta hepatotoksilist ravi. 
Tetratsükliinide antianaboolne toime võib suurendada BUN (seerumiuurea lämmastiku) väärtust. 
Tänaseks tehtud uuringud viitavad, et kirjeldatud muutust ei ole oodata, kui doksütsükliini võtval 
patsiendil on neerufunktsiooni häire. 
 
Myasthenia gravis’t põdevaid patsiente tuleb ravida ettevaatlikult, sest nende haigusseisund võib 
süveneda. 
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Kõiki doksütsükliini (sh ORACEAt) saavaid patsiente tuleb nõustada, et nad väldiksid 
doksütsükliinravi ajal liigset päikesekiirgust ja solaariumi UV-valgust ning fototoksilise 
reaktsiooni (naha eruptsioon) korral tuleb ravi katkestada. Kaaluda tuleks päikesekaitse vahendite 
või –kreemi vajadust. Ravi tuleb katkestada esimeste fotosensitiivsete nähtude tekkides. 

 
Sarnaselt kõikidele mikroobivastastele ravimitele kaasneb ka doksütsükliinravi korra risk 
pseudomembranoosse koliidi tekkeks. ORACEA-ravi ajal kõhulahtisuse tekkides tuleb kaaluda 
pseudomembranoosse koliidi võimalust ning alustada vastavat ravi. Siia alla võib kuuluda 
doksütsükliini lõpetamine ja spetsiifiline antibiootikumravi. Peristaltikat pärssivaid ravimeid ei 
tohi kasutada. 
 
ORACEAt ei tohi kasutada rosaatsea silmamanifestatsioonide korral (nt okulaarne rosaatsea 
ja/või blefariit/meibomianiit), sest selles populatsioonis on tõhususe ja ohutuse andmeid vähe. 
Kui silmakahjustuse nähud ilmnevad ravi ajal, tuleb ORACEA ära jätta ning patsient suunata 
silmaarstile. 
 
Inimestel võib hammaste arenguperioodil tetratsükliinide kasutamine põhjustada hammaste 
värvuse jäädavat muutust (kollane-hall-pruun). See reaktsioon tekib sagedamini ravimi 
pikaajalisel kasutamisel, kuid on täheldatud ka lühiajalise ravi puhul. Teatatud on ka emaili 
hüpoplaasiast. Sarnaselt teistele tetratsükliinidele moodustab doksütsükliin stabiilse 
kaltsiumiühendi kõikides luud moodustavates kudedes. Enneaegsetel imikutel on tetratsükliini 
suukaudsete annuste 25 mg/kg iga 6 tunni järel kasutamisel täheldatud pindluu kasvu peetust. See 
reaktsioon on ravimi ärajätmisel osutunud pöörduvaks. 
 
Raske ägeda ülitundlikkusreaktsiooni korral (nt anafülaksia) tuleb ORACEA ravi kohe ära jätta 
ning rakendada tavapärast erakorralist ravi (nt antihistamiinne, kortikosteroidne, 
sümpatomimeetiline ravi ning vajadusel kunstlik hingamine). 
 
Harva päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoosi-
isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Järgnevalt esitatud andmed võimalike koostoimete kohta doksütsükliini ja teiste ravimite vahel 
põhinevad suurtel annustel, mida kasutatakse tavaliselt mikroobivastase doksütsükliinravi ning 
mitte ORACEA puhul. Hetkel puuduvad siiski piisavad andmed, mis kinnitaksid, et 
doksütsükliini suurte annuste puhul kirjeldatud koostoimed ei teki ORACEA puhul.  
 
Doksütsükliini mõjutavad koostoimed 
 
Doksütsükliinili imendumist seedetraktist võivad pärssida bi- või trivalentsed ioonid, nagu 
alumiiniumi, tsingi, kaltsiumi (leiduvad näiteks piimas, piimatoodetes ja kaltsiumi sisaldavates 
puuviljamahlades), magneesiumi või rauapreparaadid, aktiivsüsi, kolestüramiin, vismuti kelaadid 
ja sukralfaat. Seetõttu tuleb selliseid ravimipreparaate või toiduaineid võtta 2 kuni 3 tunni 
möödumisel doksütsükliini annusest. 
 
Mao pH-d suurendavad ravimid võivad vähendada doksütsükliini imendumist ja neid ei tohi 
seetõttu võtta vähemalt 2 tunni jooksul pärast doksütsükliini. 
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Kvinapriil võib vähendada doksütsükliini imendumist seoses magneesiumi suure sisaldusega 
kvinapriili tablettides. 
 
Rifamptisiin, barbituraadid, karbamasepiin, difenüülhüdantioon, primidoon, fenütoiin ja 
krooniline alkoholi tarbimine võivad kiirendada doksütsükliini lagunemist (seoses ensüümi 
induktsiooniga maksas) ning lühendades sellega poolväärtusaega. Tagajärjena võivad 
doksütsükliini kontsentratsioonid olla subterapeutilised. 
 
Tsüklosporiini samaaegne kasutamine on vähendanud doksütsükliini poolväärtusaega. 
 
Koostoimed, mis mõjutavad teisi ravimeid 
 
Samaaegne kasutus ei ole soovitatav 
 
Kui doksütsükliini manustada vahetult enne isotretinoiini, sellega samal ajal või järel, võib 
ravimite toime vastastikku tugevneda, tekitades pöörduva koljusisese rõhu tõusu (aju 
pseudotuumor). Seetõttu tuleb samaaegset ravi vältida. 
 
Bakteriostaatilised ravimid, sh doksütsükliin, võivad mõjutada penitsilliini ja beetalaktaamsete 
antibiootikumide bakteriotsiidset toimet. Seetõttu ei ole soovitatav doksütsükliini kasutada 
kombinatsioonis beeta-laktaam-antibiootikumidega. 
 
Muud koostoimed 
 
Tetratsükliinide ja metoksüfluraani kombinatsiooni tagajärjel on tekkinud surmaga lõppenud 
neerutoksilisus. 
 
Doksütsükliin on suurendanud suukaudse antidiabeetikumi sulfonüüluurea hüpoglükeemilist 
toimet. Nende ravimite kombinatsiooni korral tuleb veresuhkru taset jälgida ning vajadusel 
sulfonüüluurea annuseid vähendada. 
 
Doksütsükliin on vähendanud plasma protrombiini aktiivsust ning tugevdades sellega dikumariini 
tüüpi antikoagulantide toimet. Nende ainetega kombinatsioonis tuleks jälgida hüübimisnäitajaid 
(sh INR) ning vajadusel antikoagulandi annust vähendada. Silmas tuleb pidada veritsusohu 
võimalikku tõusu.  
 
Suukaudsete kontratseptiividega samaaegsel kasutamisel on tekkinud tsükliväliseid verejookse ja 
rasestumist. 
 
4.6 Rasedus ja imetamine 
 
Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset toimet. Inimestel ei ole tetratsükliinide kasutamine 
piiratud arvul rasedatel näidanud spetsiifiliste väärarengute teket. 
 
Raseduse teisel ja kolmandal trimestril tetratsükliinide manustamine on põhjustanud järeltulijatel 
piimahammaste jäädavat värvuse muutust. Seetõttu on tetratsükliin raseduse teises ja kolmandas 
trimestris vastunäidustatud (vt lõik 4.3) 
 
Rinnapiima imendub väikeses koguses tetratsükliini. Rinnaga toitvad emad tohivad doksütsükliini 
kasutada ainult lühiajaliselt. Pikaajalisel kasutamisel võib imikuni jõuda oluline kogus toimeainet 
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ning sellega kaasneb teoreetiline risk hammaste värvuse muutumiseks ning luude kasvu 
peetumiseks lapsel. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Doksütsükliin ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Pöördelistes platseebo-kontrollitud ORACEA uuringutes sai 269 rosaatseaga patsienti ORACEAt 
40 mg üks kord päevas ja 268 patsienti sai platseebot 16 nädalat. Seedetrakti kõrvaltoimeid tekkis 
üldiselt sagedamini ORACEA (13,4%) puhul kui platseeboravi saanutel (8,6%). Kõige 
sagedasem ORACEA-ravi (st ≥ 3% sagedusega ja vähemalt 1% enam kui platseebo puhul) 
saanud patsientidel kirjeldatud kõrvaltoime oli nasofarüngiit, kõhulahtisus ja hüpertensioon. 

 
Allolevas tabelis on loetletud ORACEA pöördelistes kliinilistes uuringutes kirjeldatud 
kõrvaltoimed, st mille sagedus ORACEA puhul oli suurem kui platseebo puhul (≥1%).  
Tetratsükliini klassi antibiootikumide puhul teatatud kõrvaltoimed on loetletud järgmises tabelis. 
Kasutatud sageduskategooriad on: 
sage: ≥ 1/100 kuni < 1/10  
aeg-ajalt: ≥ 1/1000 kuni < 1/100  
harv: ≥ 1/10 000 kuni < 1/1 000  
väga harv < 1/10,000  
 
Rosaatseaga patsientidel kirjeldatud ORACEA kõrvaltoimeda pöördelistes platseebokontrollitud 
uuringutes: 

MedDRA- organsüsteemi klassid Sage: 
sagedusega: ≥1/100, <1/10 

Infektsioonid ja infestatsioonid Nasofarüngiit 
Sinuiit 
Seeninfektsion 

Psühhiaatrilised häired Ärevus 
Närvisüsteemi häired Sinusiidiga seotud peavalu 
Vaskulaarsed häired Hüpertensioon 
Seedetrakti häired Kõhulahtisus 

Ülakõhuvalu 
Suukuivus 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Seljavalu 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Valu 
Uuringud ASAT aktiivsuse tõus 

Vererõhu tõus 
Veres LDH tõus 
Veresuhkru tõus 

a  Määratletud kõrvaltoimena, mille sagedus oli ORACEA puhul suurem kui platseebo puhul 
(vähemalt 1%) 
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Tetratsükliini saanud patsientidel on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:- 
 
Infektsioonid ja infestatsioonid 
Väga harv Anogenitaalne kadidaas 
 
Vere ja lümfisüsteemi häired: 
Harv Trombotsütopeenia, neutropeenia, eosinofiilia 
Väga harv Hemolüütiline aneemia 
 
Immuunsüsteemi häired 
Harv Ülitundlikkusreaktsioonid, sh anafülaksia 
Teatatud on ka järgmisest kõrvaltoimest: anafülaktoidne purpur 
 
Endokriinsüsteemi häired 
Väga harv Tetratsükliinide pikaajalisel kasutamisel on kirjeldatud kilpnäärme mikroskoopilist 

värvumist pruunikasmustaks. Kilpnäärme talitlus oli normaalne. 
 
Närvisüsteemi häired 
Harv Healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon 
Väga harv Imikutel lõgeme kummumine 
Koljusisese rõhutõusu tekkides tuleb ravi katkestada. Kui ravi katkestati, kadus see seisund 
kiiresti. 
 
Südame häired: 
Harv Perikardiit 
 
Seedetrakti häired 
Harv iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, isutus 
Väga harv glossiit, düsfaagia, eneterokoliit. Ösofagiiti ja söögitoru haavandeid on kõige 

sagedamini teatatud patsientidel, kes manustasid hüklaatsoola kapslivormis. 
Enamus neist patsientidest võttis ravimit enne magamaminekut. 

 
Maksa ja sapiteede häired 
Harv Hepatotoksilisus 
 
Naha ja nahaaluskoe häired 
Harv Maakulopapuloosne ja erütematoosne nahalööve, naha fotosensitiivsus, urtikaaria 
Väga harv Eksfoliatiivne dermatiit, angioneurootiline ödeem 
 
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused 
Väga harv Süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine 
 
Neeru ja kuseteede häired: 
Harv Veres uurea tõus 
 
Tetratsükliini klassi ravimitele tüüpilised kõrvaltoimed tekivad väiksema võimalusega ORACEA 
puhul, sest toimeaine kogus ja sisaldus plasmas on suhteliselt väike. Arstid peavad siiski olema 
teadlikud kõrvaltoimete võimalusest ning jälgima patsienti vastavalt. 
 
4.9 Üleannustamine 
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Sümptomid: 
 
Praeguseks ei ole kirjeldatud märkimisväärset ägedat mürgistust seoses mitmekordse 
doksütsükliini terapeutilise annuse ühekordse võtmisega. Üleannustamise korral on oht maksa 
parenhümatoosseks, neeru- ning kõhunäärme kahjustumiseks.  
 
Ravi: 
 
ORACEA tavaannus on tavaliselt väiksem kui pool antimikroobses ravis kasutatava 
doksütsükliini annusest. Seetõttu peavad arstid meeles pidama, et paljudel juhtudel saavutatakse 
ravimi üleannustamise korral terapeutiline antimikroobne kontsentratsioon, mille kohta on olemas 
palju ohutust kinnitavaid andmeid. Neil juhtudel on soovitatav patsienti jälgida. Olulise 
üleannustamise korral tuleb doksütsükliin kohe ära jätta ning rakendada vajadusel 
sümptomaatilist ravi. 
 
Imendumata doksütsükliini absorptsiooni seedetraktist saab vähendada magneesiumi-või 
kaltsiumisooli sisaldavate antatsoodidega, mis tekitavad doksütsükliiniga mitteimenduvaid 
kelaadikomplekse. Kaaluda võib maoloputust.  
 
Dialüüs ei mõjuta doksütsükliini poolväärtusaega ja seega ei ole tõhus üleannustamise ravis. 

 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline grupp: Süsteemselt kasutatavad antibiootikumid, tetratsükliinid ATC-kood: 

J01AA02. 
 
Toimemehhanism Rosaatsea põletikuliste kahjustuste patofüsioloogia on (osaliselt) neutrofiilide 
vahendatud protsessi väljendus. Doksütsükliin pärsib neutrofiilide aktiivsust ning mitmeid 
proinflammatoorseid reaktsioone, sh fosfolipaasiga A2, endogeense lämmastikoksiidiga ning 
interleukiiniga-6 seotud reaktsioonid. Nende leidude kliiniline tähendus ei ole teada.  
 
Doksütsükliini plasmakontsentratsioon pärast ORACEA manustamist on oluliselt alla taseme, 
mis on vajalik bakteriaalsete haigustega seotud mikroorganismide pärssimiseks vajalik.  

Sarnast toimeaine ekspositsiooni kasutanud in vivo mikrobioloogilised uuringud ei tõestanud 
mingit toimet domineerivale bakterifloorale, mida on määratud suuõõnest, nahalt, seedetraktist ja 
tupest. Siiski ei saa välistada, et pikaaegne ORACEA kasutamine võib põhjustada resistentsete 
soolebakterite (nagu enterobakterid ja enterokokid) vohamist ning samuti resistentsete geenide 
avaldumist.  

 
ORACEAt on hinnatud kahes pöördelises, randomiseeritud, topeltpimedas, platseebokontrollitud 
16-nädalases uuringus osalenud 537 rosaatseaga patsiendil (10 kuni 40 paapulit ja pustulit ning 
kaks või vähem noodulit). Mõlemas uuringus langes üldine põletikuliste kahjustuskollete arv 
märkimisväärselt enam ORACEA rühmas kui platseeborühmas. 

 
Keskmine muutus uuringu algusest kuni 16. nädalani üldise põletikukollete arvu osas: 
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Uuring 1 Uuring 2  
ORACEA 40 
mg 
(N = 127) 

Platseebo 
(N = 124) 

ORACEA 40 
mg 
(N = 142) 

Platseebo 
(N = 144) 

Keskmine muutus uuringu 
algusest -11,8 (9,8) -5,9 (13,9) -9,5 (9,6) -4,3 (11,6) 

Keskmine rühmade vaheline 
erinevus 

-5,9 -5,2 

(95% usalduspiir) (-8,9, -2,9) (-7,7, -2,7) 
p-väärtusa 0,0001 < 0,0001 

a  p-väärtus ravierinevuste kohta, hinnates muutust algnäitajast (ANOVA) 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Imendumine 
 
Doksütsükliin imendub suukaudsel manustamisel praktiliselt täielikult. Pärast ORACEA 
suukaudset manustamist oli keskmine maksimaalne plasmasisaldus 510 ng/ml pärast ühekordset 
annust ning 600 ng/ml püsikontsentratsioonil (7. päev).  Maksimaalsed plasmakontsentratsioonid 
saavutati üldiselt 2 kuni 3 tundi pärast manustamist. Suure rasva- ja valgusisaldusega toiduga (sh 
piimatooted) koos manustamisel vähenes ORACEAs sisalduva doksütsükliini biosaadavus 
(AUC) ligikaudu 20% ja maksimaalne plasmasisaldus vähenes 43%. 
 
Jaotumine, metabolism ja eliminatsioon 
 
Doksütsükliin seondub plasmavalkudele enam kui 90% osas ning selle jaotusruumala on 50 l. 
Peamised doksütsükliini metaboolsed rajad ei ole kindlaks tehtud, kuid ensüümi aktiveerijad 
vähendavad doksütsükliini poolväärtusaega. 
 
Doksütsükliin eritub uriini ja väljaheidetega muutmatul kujul toimeaine vormis. 40% kuni 60% 
manustatud annusest on uriinist sedastav 92 tunni jooksul ja ligikaudu 30% väljutatakse 
väljaheidetega. ORACEAs sisalduva doksütsükliini terminaalne eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 
pärast ühekordset annust ligikaudu 21 h ja püsikontsentratsiooni puhul ligikaudu 23 h. 
 
Erirühmade farmakokineetilised omadused 
 
Doksütsükliini poolväärusaeg ei ole raske neerupuudulikkusega patsientidel oluliselt muutunud. 
Doksütsükliin ei ole organimist suurel määral hemodialüüsi teel eraldatav. 
 
Maksapuudulikkusega patsientide kohta puuduvad andmed doksütsükliini farmakokineetika 
kohta. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Loomadel tehtud korduvannuste uuringutes kirjeldatud kõrvaltoimed olid muuhulgas kilpnäärme 
hüperpigmentatsioon ja neerutorukeste degeneratsioon. Neid mõjusid täheldati annustes, mis olid 
1,5 kuni 2 korda suuremad kui inimestele manustatud ORACEA puhul oodata. Nende leidude 
kliiniline tähtsus on teadmata. 



19 

 
Doksütsükliin ei näidanud mutageenset toimet ega kindlat viidet klastogeense toime kohta. 
Rottide kartsiongeensuse uuringutes ei täheldatud emasloomadel rinnanäärmete (fibroadenoom), 
emaka (polüüp) ega kilpnäärme (C-rakuline adenoom) healoomuliste kasvajate suurenemist. 
 
Rottidel põhjustas doksütsükliini annus 50 mg/kg päevas spermarakkude lineaarse kiirus langust, 
kuid ei mõjutanud isas- ega emaslooma fertiilsust ega spermarakkude morfoloogiat. Selles 
annuses oleks rottide süsteemne annus olnud ligikaudu 4 korda suurem kui inimesele soovitatud 
ORACEA annuste puhul. Suuremad annused kui 50 mg/kg päevas kahjustasid fertiilsust ja 
reproduktiivsust. Peri-/postnataalse toksilisuse uuringud rottidel ei näidanud olulist mõju 
terapeutiliselt olulistes annustes. Doksütsükliin läbib teadaolevalt platsenta ja kirjanduse andmed 
näitavad, et tetratsükliinidel on toksilisi toimeid arenevale lootele. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Kapsli kest 
Želatiin 
Mus raudoksiid 
Punane raudoksiid 
Kollane raudoksiid 
Titaandioksiid 
 
Trükitint 
Šellak 
Propüleenglükool. 
Mus raudoksiid 
Indigokarmiini alumiiniumlakk 
Alluurpunane AC alumiiniumlakk 
Briljantroheline FCF alumiiniumlakk 
D & C kollane nr 10 alumiiniumlakk 
Opacode must S-1-8115  
Opacode must S-1-8114  
 
Kapsli sisu 
Hüpromelloos 
Metakrülaathappe/etüülakrülaadi kopolümeer (1:1) 
Trietüültsitraat 
Talk 
Opadry beež YS-1-17274-A (hüpromelloos 3cP/6cP, titaandioksiid, makrogool 400, kollane 
raudoksiid, punane raudoksiid, polüsorbaat 80)  
Suhkrugraanulid (maisitärklis, sukroos) 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei ole kohaldatav. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 



20 

2 aastat 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Alumiinium/PVC/Aclar blisterpakend 
 
Pakendi suurus: 56 kapslit 4 ribapakendis 14 kapsliga 
 
6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks 
 
Erinõuded puuduvad. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
[Vt lisa I – täidetakse riiklikult] 
 
{Nimi and aadress} 
<{tel}> 
<{faks}> 
<{e-post}> 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
[täidetakse riiklikult] 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
[täidetakse riiklikult] 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
[täidetakse riiklikult] 
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B. PAKENDI MÄRGISTUS 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
PAPPKARP 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid 
doksütsükliin 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS 
 
Iga kapsel sisaldab 40 mg doksütsükliini (monohüdraadina). 
 
 
3. ABIAINED 
 
Sisaldab ka sukroosi 
Lisateavet leiate pakendi infolehest. 
 
 
4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS 
 
56 toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
 
 
5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE 
 
Peroraalne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
 
 
6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA 

KÄTTESAAMATUS KOHAS 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 
 
Neelata tervena alla, mitte närida ega purustada. Neelata vee abil alla. 
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8. KÕLBLIKKUSAEG 
 
Kõlblik kuni: 
 
 
9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis. 
 
 
10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI 
HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD 
NÕUETELE 
 
 
11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
[Vt lisa I – täidetakse riiklikult] 
 
{Nimi and aadress} 
<{tel}> 
<{faks}> 
<{e-post}> 
 
 
12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
[täidetakse riiklikult] 
 
 
13. PARTII NUMBER 
 
Partii number: 
 
 
14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED 
 
[täidetakse riiklikult] 
 
 
15. KASUTUSJUHEND 
 
[täidetakse riiklikult] 
 
 
16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS) 
 
[täidetakse riiklikult] 



24 

 
 
MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI 
RIBAPAKENDIL 
 
ALUMIINIUM/PVC/AClAR BLISTER 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid 
doksütsükliin 
 
 
2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
[Vt lisa I – täidetakse riiklikult] 

 
 

3. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP: 
 
4. PARTII NUMBER 
 
Partii number: 
 
 
5. MUU 
 
Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis.  
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C. PAKENDI INFOLEHT 
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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid 
Doksütsükliin 

 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. 
-  Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
-  Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
-  See ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
-  Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda 

kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või 
apteekrile. 

 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on ORACEA ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne ORACEA võtmist 
3. Kuidas ORACEAt võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas ORACEAt säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1.  MIS RAVIM ON ORACEA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
ORACEA on ravim, mida kasutatakse täiskasvanutel, et vähendada nahahaigusest nimetusega 
rosaatsea põhjustatud punetavaid sõlmi ja mädavistrikke. 
 
 
2.  MIDA ON VAJA TEADA ENNE ORACEA VÕTMIST 
 
Ärge võtke ORACEAT 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) tetratsükliini rea ravimite, sh doksütsükliini või 

minotsükliini, või ORACEA mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6); 
- kui olete rase, ei tohi ORACEAt kasutada alates 4. raseduskuust, sest see võib sündimata 

last kahjustada. Kui kahtlustate või avastate enda puhul raseduse ORACEA ravi ajal, võtke 
kohe ühendust oma arstiga; 

- kui teil on haigus, mis põhjustab maohappe puudumist (akloorhüdria) või on teil tehtud 
soole algusosa (kaksteistsõrmiksoole) operatsioon. 

 
ORACEAt ei tohi manustada imikutele ega alla 12-aastastele lastele, sest nende hammaste värvus 
võib püsivalt muutuda ning tekkida hamba arengu probleeme. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ORACEA 
Teavitage oma arsti 
- kui teil on maksahaigus, 
- kui teil on olnud eelsoodumust kandidaasiks või teil on hetkel suuõõne või tupe 

pärmseen- või seeninfektsioon, 
- kui teil on lihasehaigus nimetusega myasthenia gravis, 
- kui teil on koliit, 
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- kui teil on söögitoru ärritus või haavandid, 
- kui teil on rosaatsea, mis tekitab ka silmade sümptome, 
- kui puutute kokku tugeva päikesekiirguse või solaariumiga, sest osadel 
doksütsükliini  võtnud inimestel võib tekkida raskekujulisem päikesepõletus. Te peaksite 
kaaluma päikesekaitse vahendite või päikesekreemi kasutust, et vähendada päikesepõletuse 
riski ning ORACEA tuleb ära jätta, kui tekib päikesepõletus. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid 
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
ORACEA ja teatud teised ravimid ei pruugi koos võttes õigesti toimida. Öelge oma arstile, 
milliseid ravimeid te ORACEA-ravi ajal võtate või plaanite võtta. 
- ORACEAt ei tohi võtta koos isotretioniiniga, sest kaasneb riski koljusisese rõhu tõusuks. 

Isotretioniini määratakse raske akne raviks. 
- Ärge võtke antatsiide, multivitamiine ega kaltsiumi (nagu piim, piimatooted ja kaltsiumi 

sisaldavad puuviljamahlad), alumiiniumi, magneesiumi (sh kinapriili tabletid, mida 
võetakse kõrgenenud vererõhu puhul), rauda või vismutit sisaldavaid preparaate, 
kolestüramiini, aktiivset sütt ega sukralfaati 2 kuni 3 tundi pärast ORACEA võtmist. Need 
ravimid võivad samaaegse ravi korral vähendada ORACEA tõhusust. 

- Ka teised haavandi või kõrvetiste ravimid võivad vähendada ORACEA tõhusust ning neid 
tuleks võtta vähemalt 2 tundi pärast ORACEAt. 

- Kui võtate verevedeldajaid, võib arst nende annuseid muuta. 
- Kui võtate teatud diabeedivastaseid ravimeid, võib arst kontrollida, kas nende annuseid 

tuleks muuta. 
- ORACEA võib vähendada suukaudsete kontratseptiivide tõhusust, mis võib põhjustada 

rasestumise. 
- ORACEA vähendab teatud antibiootikumide tõhusust, siia alla kuuluvad ka penitsilliinid. 
- Barbituraadid (unerohi või lühiajalised valuvaigistid), rifampitsiin (tuberkuloosi ravim), 

karbamasepiin (epilepsiaravim), difenüülhüdantoiin ja fenütoiin (ajus vallanduvate 
krampide ravi), primidioon (krambivastane ravim) või tsüklospriin (organsiirdamise puhul 
kasutatav ravim) võivad vähendada aega, mil püsib ORACEA toime organismis. 

- ORACEA kasutamine koos üldanesteetikumi metoksüfluoraaniga võib tekitada raske 
neerukahjustuse. 

 
ORACEA võtmine koos toidu ja joogiga 
ORACEA kapslid tuleb alati alla neelata piisava koguse vee abil - see vähendab söögitoru ärrituse 
ja haavandite võimalust. 
 
Ärge tarvitage ORACEAga samal ajal piima ega piimatooteid, sest need sisaldavad kaltsiumi, mis 
võib ORACEA tõhusust vähendada. Jooge võib sööge piimatooteid 2 kuni 3 tunni möödumisel 
ORACEA annusest. 

 
Rasedus ja imetamine 
ORACEAt ei tohi raseduse ajal võtta, sest see võib sündimata lapsel põhjustada püsiva 
hambavärvi muutuse. 

 
ORACEAt ei tohi imetamise ajal võtta pikema perioodi vältel, sest imiku hamba värvus võib 
muutuda ning hammaste areng häiruda. 



28 

 
Enne ükskõik millise ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
ORACEA ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Oluline teave mõne ORACEA koostisaine kohta 
ORACEA sisaldab suhkrut (sukroosi). Kui arst on teile öelnud, et teil on teatud suhkrute 
talumatus, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga. 

 
 
3.  KUIDAS ORACEAt VÕTTA 
 
Võtke ORACEAt alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Võtke igal hommikul üks ORACEA kapsel. Neelake kapsel tervena alla ja ärge seda närige. 
ORACEAt tuleb võtta ühe klaasi vee abil istudes või seistes, et vähendada võimalust 
kurguärrituse tekkeks. 
 
Kui te võtate ORACEAt rohkem kui ette nähtud 
Kui võtate liiga suure ORACEA annuse, tekib maksa, neerude või pankrease kahjustumise oht.  

Kui võtate lubatust rohkem ORACEA kapsleid, küsige kohe oma arstilt nõu. 

Kui te unustate ORACEA võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui kapsel jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui lõpetate ORACEA võtmise 
Ärge lõpetage ORACEA-ravi enne, kui arst on nii öelnud. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4.  VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka ORACEA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Sagedased kõrvaltoimed 
ORACEA-ravi ajal võivad sagedamini (1...10 kasutajal sajast) tekkida järgmised kõrvaltoimed: 
 
• Nina ja kurgu põletik 
• Põskkoobaste põletik 
• Seeninfektsioon 
• Ärevus 
• Sinusiidiga seotud peavalu 
• Kõrge või kõrgenenud vererõhk 
• Kõhulahtisus 
• Ülakõhuvalu 
• Suukuivus 
• Seljavalu 
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• Valu 
• Osade vereanalüüside muutused (veresuhkru või maksafunktsiooni näitajad) 
 
Harva tekkivad kõrvaltoimed 
Järgmisi kõrvaltoimeid võib tekkida harva (1…10 kasutajal 10 000st), kui kasutatakse 
ravimiklassi esindajaid, kuhu alla kuulub ka ORACEA (tetratsükliine): 
 
• Kogu keha hõlmav allergiline (ülitundlikkuse) reaktsioon* 
• Teatud vererakkude arvu muutus 
• Koljusisese rõhu tõus 
• Süda ümbritseva kesta põletik 
• Iiveldus, oksendamine, isutus 
• Maksakahjustus 
• Nahalööve või nõgeslööve 
• Naha tavatu reaktsioon päikesekiirguse suhtes 
• Uurea sisalduse tõus veres 
 
Väga harva tekkivad kõrvaltoimed 
Järgmisi kõrvaltoimeid võib tekkida väga harva (vähem kui ühel kasutajal 10 000st), kui 
kasutatakse ravimiklassi esindajaid, kuhu alla kuulub ka ORACEA (tetratsükliine): 
 
• Allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad silmade, huulte või keele turset* 
• Päraku või suguelundite piirkonna seeninfektsioon 
• Punavereliblede kahjustus (hemolüütiline aneemia) 
• Keelepõletik 
• Neelamiseraskused 
• Soolepõletik 
• Söögitoru põletik või haavandid 
• Naha ketendav põletik 
• Immuunsüsteemi haiguse – süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) - süvenemine 
 
* Teavitage kohe oma arsti võib pöörduge haigla vastuvõttu, kui teil tekivad kõrvaltoimed, nagu 
näo, huulte, keele ja kõri turse, hingamise raskus, nõgeslööve või naha ja silmade sügelemine, 
kiire südametöö (südamepekslemine) ja nõrkuse tunne. Need nähud võivad viidata raskele 
allergilisele (ülitundlikkuse) reaktsioonile.  

 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5.  KUIDAS ORACEAt SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage ORACEAt pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blisterpakendil 
pärast „kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis. 
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Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. . Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6.  LISAINFO 
 
Mida ORACEA sisaldab 
 
Toimeaine on doksütsükliin. Iga kapsel sisaldab 40 mg doksütsükliini (monohüdraadina). 
 
Abiained on: 
Hürpomelloos, metakrülaathappe/etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), trietüültsitraat, talk, Opadry 
beež YS-1-17274-A (hüpromelloos 3cP/6cP, titaandioksiid, makrogool 400, kollane raudoksiid, 
punane raudoksiid, polüsorbaat 80), suhkrugraanulid (maisitärkliks, sukroos). 
Kapslid: želatiin, must raudoksiid, punane raudoksiid, kollane raudoksiid, titaandioksiid 
Trükitint šellak, propüleenglükool, must raudoksiid, indigokarmiin alumiiniumlakk, alluurpunane 
AC alumiiniumlakk, briljantroheline FCF alumiiniumlakk, D & C kollane nr 10 alumiiniumlakk, 
Opacode must S-1-8115, Opacode must S-1-8114. 

 
Kuidas ORACEA välja näeb ja pakendi sisu 
ORACEA on toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel. 
Kapslid on beeži värvi ja märgistusega “CGPI 40”. 
Iga pakend sisaldab 56 kapslit. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
[Vt lisa I – täidetakse riiklikult] 
 
{Nimi and aadress} 
<{tel}> 
<{faks}> 
<{e-post}> 
 
 
Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress: 

Cardinal Health UK 417 Ltd, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS, UK. 
 
Käesolev ravim on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides müügile lubatud järgmiste 
nimetuste all: 
SE - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
UK - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
DE - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
IE - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
AT - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
FI - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
LU - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
NL - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
IT - ORACEA 40 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat kõvakapslit 
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Infoleht on viimati kooskõlastatud 
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IV LISA 
 

MÜÜGILOA/MÜÜGILUBADE TINGIMUSED 
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Riikide pädevad asutused, kelle tegevust koordineerib viiteliikmesriik, tagavad järgmiste 
tingimuste täitmise müügiloa hoidja poolt: 
 
Müügiloa taotleja peab läbi viima vastava müügiloa väljastamise järgse mikrobioloogilise 
uuringu, et uurida resistentsuse tekke tõenäosust seedetrakti ja ülemiste hingamisteede 
mikroflooras seoses Oracea pikaaegse kasutamisega ning esitama uuringu protokolli 3 kuu 
jooksul pärast ravimi heakskiitmist. Nimetatud uuringu ulatus, ülesehitus ja tulemusnäitajad 
peavad olema samalaadsed kirjanduses juba avaldatud uuringutega. Taotleja peab uuringu läbi 
viima ja selle tulemused esitama mõistliku aja jooksul (näiteks 2 aasta jooksul) pärast ravimi 
heakskiitmist. 
 


