2019-03 - PRAC soovitused ja teised ohutusalased muutused
Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Aripiprasool

Skisofreenia ravi

hoiatus: kukkumine: aripiprasool võib põhjustada somnolentsust, posturaalset hüpotensiooni, motoorset
ja sensoorset ebastabiilsust, mis võivad viia kukkumisteni. Kõrge riskiga patsiente (nt eakad või kurnatud
patsiendid) ravida ettevaatusega ning kaaluda tuleks väiksemat algannust.
kõrvaltoime: okulogüüriline kriis

Beklometasoon
(inhaleeritav)

Astma ravi

hoiatus ja kõrvaltoime: kui patsiendil tekib nägemishäire, tuleb kaaluda patsiendi suunamist silmaarsti
juurde, et uurida võimalikke põhjusi, milleks võivad olla kae, glaukoom või harvikhaigused, nt tsentraalne
seroosne korioretinopaatia, mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel

riiklik muutus

Daunorubitsiin

Kasvajavastane ravi

hoiatus: teatatud on posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroomi (PRES) tekkest daunorbutsiinravi
ajal: neuroloogiline häire, mis võib avalduda peavalu, krambihoogude, letargia, segasuse, pimeduse ning
teiste nägemise ja närvisüsteemi häiretena. Tekkida võib kerge kuni raske hüpertensioon. PRES diagnoosi
kinnitamiseks on vajalik magnetresonantsuuring. Diagnoosi kinnitumisel tuleb kaaluda ravi lõpetamist
daunorubitsiiniga

PRAC soovitus

Etonogestreel +
etünüülöstradiool
(vaginaalravivahend)

Raseduse vältimine

kõrvaltoime: angioödeem, anafülaksia

riiklik muutus

Evolokumab

Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: angioödeem
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Glekapreviir / pibrentasviir C-viirushepatiidi ravi

kõrvaltoime: sügelus
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Karfilsomiib

Kasvajavastane ravi

kõrvaltoime: tsütomegalo-viirusnakkus
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Klaritromütsiin

Infektsioonide ravi

koostoime: ibrutiniibi kontsentratsioon võib suureneda

riiklik muutus

Lipegfilgrastim

Neutropeenia ravi

kõrvaltoime: iiveldus, lihaste ja luustiku valu (teatatud peamiselt luuvalu ja seljavalust, sh
hospitaliseerimisega lõppenud juhtudest)
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Nivolumab

Kasvajavastane ravi

kõrvaltoime: hüpoparatüreoos
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Pseudoefedriin
(mono- Nina limaskesta turse
ja kombinatsioonravimid) vähendamine

hoiatus ja kõrvaltoime: isheemiline koliit: kui patsiendil algab äkki kõhuvalu, veritsus pärasoolest või
tekivad isheemilise koliidi muud sümptomid, tuleb ravi pseudoefedriiniga katkestada ja pöörduda arsti
poole
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Tianeptiin

Depressiooni ravi

hoiatus: ärajätureaktsioonide riski tõttu tuleb vältida ravi järsku lõpetamist, annust tuleb vähendada järkjärgult 7 kuni 14 päeva jooksul.
Hüponatreemia: teatatud on hüponatreemia tekkest, mis on tõenäoliselt seotud antidiureetilise hormooni
liignõristuse sündroomiga (SIADH). Ettevaatus on vajalik diureetikume saavate, eakate, tsirrootiliste või
dehüdreeritud patsientide ravimisel.
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Topiramaat

Epilepsia ja migreeni ravi

koostoime: samaaegsel ravil varfariiniga võib INR väheneda

riiklik muutus

www.ravimiamet.ee

