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Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu 

 

 

ENVARSUS ilgstošās darbības tabletes 

(takrolimu saturoša zāļu forma) 

 

 

Izglītojošais materiāls veselības aprūpes speciālistam - ārstam 

Nozīmēt šīs zāles un veikt izmaiņas imūnsupresīvā terapijā drīkst tikai tādi ārsti, kuriem ir 

pieredze imūnsupresīvajā terapijā un transplantācijas pacientu ārstēšanā. 

Pirms nozīmēt ENVARSUS, lūdzu, izlasiet visu zāļu aprakstu. 

Brīdinājums: Pastāv risks sajaukt Envarsus ar citām iekšķīgi lietojamām takrolimu saturošām 

zālēm. Citas iekšķīgi lietojamas takrolimu saturošas zāļu formas nav ekvivalentas vai brīvi 

aizvietojamas. Kļūdas nozīmējot, pagatavojot vai izsniedzot šīs zāles var izraisīt 

nepietiekamas devas lietošanu pārdozēšanu un/vai toksicitāti. ENVARSUS vienmēr jālieto 

vienu reizi dienā. 

 

1. Kas ir ENVARSUS ilgstošās darbības tabletes un kādam nolūkam tās lieto? 

ENVARSUS tabletes satur ilgstošas darbības takrolimu - imūnsistēmu nomācošu līdzekli, kas 

nomāc T-limfocītu aktivāciju. ENVARSUS var lietot nieru vai aknu transplanta atgrūšanas 

profilaksei. 

Allotransplantāta tremes, kas nepakļaujas ārstēšanai ar citiem imūnsupresīviem līdzekļiem, 

terapija pieaugušiem pacientiem.  

 

2. Kāpēc ENVARSUS jānozīmē pēc zāļu nosaukuma? 

Lai izvairītos no zāļu lietošanas kļūdām, nozīmēšana un izsniegšana jāveic atbilstoši zāļu 

tirdzniecības nosaukumam - ENVARSUS.  

 

3. Kādi ir klīniskie riski saistībā ar nepietiekamas devas lietošanu un pārdozēšanu 

Takrolims ir zāles ar šauru terapeitisko indeksu un pat nelielas šo zāļu koncentrācijas asinīs 

izmaiņas var izraisīt transplanta atgrūšanu vai blakusparādības.  
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Novērota netīša, nejauša vai nekontrolēta ātrās darbības vai ilgstošas darbības takrolima 

aizvietošana. Tas izraisīja būtiskas blakusparādības, tajā skaitā transplanta atgrūšanu vai citas 

blakusparādības, kas varētu būt nepietiekamas vai pārmērīgi lielas takrolima iedarbības 

sekas. 

Pacientiem jālieto viena takrolima zāļu forma ar atbilstošu dozēšanas shēmu; ja rodas 

klīniska nepieciešamība mainīt zāļu formu vai dozēšanas shēmu, tas jāveic tikai ciešā ārsta 

uzraudzībā, jo nepieciešama rūpīga zāļu lietošanas terapeitiska kontrole un devas 

pielāgošana. 

Nepietiekamas devas lietošana var izraisīt ar biopsiju apstiprinātu akūtu transplantēto 

orgānu atgrūšanu. Pārdozēšana var izraisīt toksicitāti, kam pamatā ir pārmērīga takrolima 

iedarbība. Pieredze par pārdozēšanu ir ierobežota. Bijuši vairāki ziņojumi par nejaušiem 

takrolima pārdozēšanas gadījumiem. Ziņots par tādiem simptomiem kā trīce, galvassāpes, 

slikta dūša un vemšana, infekcijas, nātrene, letarģija, urīnvielas slāpekļa satura asinīs, 

seruma kreatinīna un alanīna aminotransferāzes (AlAT) līmeņa paaugstināšanās. 

Vairāk informācijas par medikamentu meklējiet Zāļu valsts aģentūras mājas lapā 

(www.zva.gov.lv) 

 

4. Kā izvairīties no kļūdām nozīmējot zāles? 

• Nozīmējot šīs zāles pacientam, ārstam, kas nozīmē zāles, jāiepazīstas ar ENVARSUS 

zāļu aprakstu (ZA). 

• Izmantojot elektroniskās vai papīra receptes, jāpārliecinās, ka Jūs nepārprotami 

norādāt zāļu tirdzniecības nosaukumu - ENVARSUS. 

• ENVARSUS ir ilgstošas darbības tablešu forma un to jālieto vienu reizi dienā. 

• Ja Jums rodas jebkādas šaubas, ja iespējams, pārbaudiet faktisko zāļu iepakojumu, 

pārbaudiet ierakstus slimības  vēsturē un, ja nepieciešams, konsultējieties ar farmaceitu lai 

pārliecinātos, ka Jūs nozīmējat pareizās zāles Jūsu konkrētajam pacientam. Ja tiek pieņemts 

klīnisks lēmums mainīt pacientam takrolima saturošu zāļu tirdzniecības nosaukumu, 

speciālistam jāveic rūpīga novērošana.  

 

5. Kāda ir pacienta kartītes nozīme? 

Izsniedziet Pacienta kartīti pacientiem, kas lieto ENVARSUS, lai vērstu uzmanību uz 

nepieciešamību lietot vienu un to pašu iekšķīgi lietojama takrolima zāļu tirdzniecības 

nosaukumu. 

 

6. Kā ziņot par iespējamām blakusparādībām? 

Lūdzu, ziņojiet par jebkurām iespējamām blakusparādībām  

http://www.zva.gov.lv)/
http://www.zva.gov.lv)/
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Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 

personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 

aģentūrai (ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par 

zāļu blaknēm”, un izvēloties “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”. 

Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438” 

    

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

kontaktpersonu farmakovigilances jautājumos rakstot uz e-pasta adresi pv.lv@biomapas.eu 

vai zvanot +371 26137991 
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