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Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut 
ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. 
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8. 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Ondexxya 200 mg infusioonilahuse pulber 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS  
 
Üks viaal sisaldab 200 mg alfaandeksaneeti*. 
 
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml lahust 10 mg alfaandeksaneeti. 
 
*Alfaandeksaneeti toodetakse hiina hamstri munasarjarakkudes rekombinantse DNA tehnoloogia abil. 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Infusioonilahuse pulber 
 
Valge kuni valkjas lüofiliseeritud pulber 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Xa faktori (FXa) otsese inhibiitoriga (apiksabaan või rivaroksabaan) ravi saavad täiskasvanud 
patsiendid, kui eluohtliku või ravile allumatu veritsuse tõttu on vaja nende ravimite antikoaguleeriv 
toime neutraliseerida.  
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Ainult haiglas kasutamiseks. 
 
Annustamine 
Alfaandeksaneet manustatakse intravenoosse boolussüstena, mille optimaalne manustamiskiirus on 
ligikaudu 30 mg/min 15 minuti jooksul (väike annus) või 30 minuti jooksul (suur annus), millele 
järgneb 120-minutiline püsiinfusioon annuses 4 mg/min (väike annus) või 8 mg/min (suur annus) (vt 
tabel 1). 
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Tabel 1. Manustamisskeemid 
 

 

Esialgne 
intravenoosne 

boolussüste 

Intravenoosne 
püsiinfusioon 

Nõutav 
200 mg viaalide 

koguarv 

Väike annus 
400 mg optimaalse 

manustamiskiirusega 
30 mg/min 

4 mg/min 120 minuti 
jooksul (480 mg) 5 

Suur annus 
800 mg optimaalse 

manustamiskiirusega 
30 mg/min 

8 mg/min 120 minuti 
jooksul (960 mg) 9 

 
Apiksabaani toime neutraliseerimine 
Ondexxya soovitatav manustamisskeem põhineb nii antikoagulatsiooni neutraliseerimise hetkel 
võetaval apiksabaani annusel kui ka apiksabaani viimase annuse võtmisest möödunud ajal (vt tabel 2). 
 
Tabel 2. Kokkuvõte apiksabaani toime neutraliseerimiseks vajalikest annustest 
 

FXa 
inhibiitor 

Viimane 
annus 

Viimase annuse ja Ondexxyaga ravi alustamise vaheline 
ajaperiood 

< 8 tundi või teadmata ≥ 8 tundi 

Apiksabaan ≤ 5 mg Väike annus 

Väike annus > 5 mg /  
teadmata Suur annus 

 
Rivaroksabaani toime neutraliseerimine 
Ondexxya soovitatav manustamisskeem põhineb nii antikoagulatsiooni neutraliseerimise hetkel 
võetaval rivaroksabaani annusel kui ka rivaroksabaani viimase annuse võtmisest möödunud ajal (vt 
tabel 3). 
 
Tabel 3. Kokkuvõte rivaroksabaani toime neutraliseerimiseks vajalikest annustest 
 

FXa 
inhibiitor 

Viimane 
annus 

Viimase annuse ja Ondexxya-ravi alustamise vaheline ajaperiood 

< 8 tundi või teadmata ≥ 8 tundi 

Rivaroksabaan ≤ 10 mg Väike annus 

Väike annus > 10 mg / 
teadmata Suur annus 

 
Antitrombootilise ravi taasalustamine 
Pärast Ondexxya manustamist ja suure verejooksu lakkamist tuleb patsiendi põhihaigusest tingitud 
trombide ennetamiseks kaaluda antitrombootilise ravi taasalustamist. Kui patsient on kliiniliselt 
stabiilses seisundis ja verejooks on peatatud, võib antitrombootilist ravi taasalustada pärast Ondexxya-
ravi niipea kui see on meditsiiniliselt näidustatud. Raviotsuse langetamiseks tuleb võrrelda 
antikoagulantravist saadavat kasu ja verejooksu kordumise riski (vt lõik 4.4). 
 
Erirühmad 
Eakad patsiendid (≥ 65-aastased): eakatel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 5.2). 
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Neerukahjustus: neerukahjustuse mõju alfaandeksaneedi ekspositsioonile ei ole hinnatud. 
Olemasolevate kliirensiandmete põhjal ei ole annuse kohandamine soovitatav. 
 
Maksakahjustus: alfaandeksaneedi olemasolevate kliirensiandmete põhjal ei ole annuse kohandamine 
soovitatav. Maksakahjustusega patsientidel ei ole ravimi ohutust ja efektiivsust uuritud (vt lõik 5.2). 
 
Lapsed: alfaandeksaneedi ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad. 
 
Manustamisviis 
 
Intravenoosseks kasutamiseks 
Pärast seda, kui vajaliku arvu Ondexxya viaalide sisu on manustamiskõlblikuks muudetud, kantakse 
manustamiskõlblikuks muudetud lahus (10 mg/ml) üle sobivasse tühja, polüolefiinist või 
polüvinüülkloriidist intravenoosse lahuse kotti. Lahust enne manustamist rohkem ei lahjendata (vt 
lõik 6.6). Lahus infundeeritakse intravenoosselt, kasutades 0,2- või 0,22-mikroniliste avadega 
infusioonisüsteemisisest, polüeetersulfoonist või samaväärsest materjalist väikese valgusiduvusega 
filtrit. 
 
Ondexxyat manustatakse i.v. boolussüstena, optimaalse manustamiskiirusega ligikaudu 30 mg/min 
15...30 minuti jooksul, millele järgneb 120-minutiline püsiinfusioon annuses 4 mg/min (väike annus) 
või 8 mg/min (suur annus) (vt tabel 1). 
 
Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes koostisosade suhtes. 
 
Teadaolev allergiline reaktsioon hamstri valkude suhtes. 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
Kasutuspiirangud 
Kliiniline efektiivsus tugineb tervete vabatahtlike andmeile, kellel neutraliseeriti apiksabaani või 
rivaroksabaani manustamise järgselt ravimi FXa-vastane toime. Alfaandeksaneet ei sobi kasutamiseks 
erakorralise operatsiooni premedikatsiooniks. Kasutamine edoksabaani või enoksapariini toime 
neutraliseerimiseks ei ole soovitatav, kuna andmed puuduvad. Alfaandeksaneet ei neutraliseeri muude 
kui FXa inhibiitorite toimet (vt lõik 5.1). 
 
Ehkki FXa-vastase toime kindlaksmääramine on erakorralises olukorras üha enam soovitatav, ei ole 
soovitusi alfaandeksaneedi kohandatud annuse kohta võimalik anda. Seetõttu tuleb ravi jälgimisel 
lähtuda eelkõige sobivale ravivastusele viitavatest kliinilistest parameetritest (st verejooksu 
lakkamine), efektiivsuse puudumisest (st verejooksu kordumine) ja kõrvaltoimetest (st 
trombemboolia). 
 
Annusealased soovitused tuginevad tervete vabatahtlike andmete modelleerimisele. Valideerimine ei 
ole veel õnnestunud. Verejooksuga patsientidelt saadud andmed on piiratud. Esialgsete andmete põhjal 
võib eeldada, et suuremas annuses andeksaneeti saavatel patsientidel, varem väiksemas annuses FXa-
vastast inhibiitorit saanutel ja rivaroksabaaniga ravitud patsientidel on tromboosi tekkerisk suurem. 
 
Uuringusse ANNEXA-4 kaasati ka intrakraniaalse verejooksuga (Glasgow kooma skaala (Glasgow 
Coma Scale, GCS) skoor > 7 ja hematoomi maht < 60 ml) patsiendid. Raskema intrakraniaalse 
verejooksuga patsientidel ei ole ravi alfaandeksaneediga uuritud.  
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Tromboosid/embooliad 
Alfaandeksaneediga ravi järgselt on teatatud tromboosi/emboolia juhtudest (vt lõigud 4.8 ja 5.1). FXa 
inhibiitoritega ravitavatel patsientidel on põhihaigused, mis soodustavad trombide teket. FXa 
inhibiitorite ravitoime neutraliseerimise tagajärjel tekib patsientidel risk põhihaigusest tingitud 
trombide tekkeks. Lisaks sellele ei saa välistada alfaandeksaneedi sõltumatut protrombootilist toimet. 
Selle toime kestus verejooksuga patsientidel ei ole teada. Laboratoorsed parameetrid, näiteks FXa-
vastane toime, endogeenne trombide tekke potentsiaal (ETP) ja tromboosi markerid, ei pruugi olla 
usaldusväärsed. Riski vähendamiseks tuleb kaaluda antikoagulantravi taasalustamist pärast Ondexxya-
ravi lõpetamist niipea kui see on meditsiiniliselt asjakohane. 
 
Tervetel vabatahtlikel täheldati pärast alfaandeksaneedi manustamist koagulatsioonimarkerite (F1+2, 
TAT ja D-dimeer) hulga annusest olenevat suurenemist, kuid trombemboolia juhtudest ei teatatud. 
Uuringusse ANNEXA-4 kaasatud patsientidel neid markereid ei hinnatud, kuid täheldati 
trombemboolia juhte (vt lõik 5.1). Seetõttu on tungivalt soovitatav jälgida patsiente 
tromboosi/emboolia nähtude ja sümptomite osas.  
 
Alfaandeksaneedi kasutamine koos muude toetusmeetmetega 
Alfaandeksaneeti võib kasutada koos standardsete meditsiiniliselt sobivate hemostaasi 
toetusmeetmetega. 
 
Alfaandeksaneedi ohutust ei ole hinnatud patsientidel, kes said seitsme päeva jooksul enne verejooksu 
protrombiini kompleksi kontsentraate, rekombinantset VIIa faktorit või täisverepreparaate, kuna need 
patsiendid jäeti kliinilistest uuringutest välja. Koagulatsiooni soodustavaid faktoreid (nt 3 või 
4 faktoriga protrombiinikompleksi kontsentraat (prothrombin complex concentrate, PCC) / 
aktiveeritud PCC, rekombinantne VIIa faktor, värskelt külmutatud plasma) ja täisverd võib kasutada 
ainult äärmisel vajadusel, kuna puuduvad andmed nende raviviiside kombineerimise kohta. 
 
Infusioonireaktsioonid 
Kerge või mõõduka infusioonireaktsiooni korral võib piisata hoolikast jälgimisest. Mõõdukate 
sümptomite tekkimisel võib kaaluda infundeerimise lühiajalist katkestamist või aeglustamist ning 
jätkata infusiooniga pärast sümptomite taandumist. Võib manustada difenhüdramiini. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Alfaandeksaneedi koostoimeid ei ole uuritud. 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Rasedus 
Alfaandeksaneedi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsete põhjal ei saa välistada 
kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Alfaandeksaneeti ei ole soovitatav kasutada 
raseduse ajal ega fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. 
 
Imetamine 
Ei ole teada, kas alfaandeksaneet eritub rinnapiima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada. 
Rinnaga toitmine tuleb lõpetada alfaandeksaneediga ravi ajal. 
 
Fertiilsus 
Alfaandeksaneedi toime kohta inimeste fertiilsusele andmed puuduvad. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Alfaandeksaneet ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
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4.8 Kõrvaltoimed 
 
Ohutusprofiili kokkuvõte 
Kliinilistes uuringutes on ohutust hinnatud nii 247 tervel uuritaval, kellele manustati FXa inhibiitorit, 
kui ka IIIb/IV faasi uuringus (ANNEXA-4) osalenud 352 patsiendil, kellel oli raske verejooks ja keda 
raviti FXa inhibiitoriga (peamiselt apiksabaani ja rivaroksabaaniga). 
 
Kliinilistes uuringutes osalenud tervetel uuritavatel, kellele manustati FXa inhibiitorit ja seejärel 
alfaandeksaneeti, rasketest kõrvaltoimetest ei teatatud. Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed olid 
kerged või mõõdukad infusioonireaktsioonid (vt tabel 4), mis hõlmasid selliseid sümptomeid nagu 
õhetus, kuumatunne, köha, düsgeusia ja düspnoe, mis avaldusid mõne minuti kuni mõne tunni 
möödumisel infusioonist. Tervete uuritavate seas esines naistel rohkem kõrvaltoimeid (peamiselt 
infusioonireaktsioonid) kui meestel. 
 
Tervete osalejatega tehtud uuringutes täheldati sageli D-dimeeri ja protrombiini fragmentide F1+2 
sisalduse suurenemist > 2 korda üle normi ülempiiri (upper limit of normal, ULN). Need suurenenud 
näitajad püsisid mitu tundi kuni mitu päeva pärast manustamist, kuid tromboosidest/embooliatest ei 
teatatud. Kliiniline asjakohasus sihtpopulatsioonis (ravile allumatu või eluohtliku verejooksuga 
patsiendid, kes saavad väga suure trombiriski tõttu antikoagulantravi) on teadmata. 
 
Kõrvaltoimete koondtabel 
Tabelis 4 on esitatud kõrvaltoimete loend, mis pärineb kliinilistest uuringutest tervete uuritavatega, 
keda raviti alfaandeksaneediga. Teises tulbas on esitatud loend kõrvaltoimetest, mis on koostatud 
IIIb/IV faasi uuringu ANNEXA-4 (kus osales 352 ägeda raske verejooksuga patsienti, keda raviti 
alfaandeksaneediga) vahetulemuste andmeil. 
Kõrvaltoimed on rühmitatud organsüsteemi klasside järgi ning esinemissagedused on määratletud 
järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv 
(≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete 
alusel). 
 
Tabel 4. Tervetel uuritavatel ja verejooksuga patsientidel esinenud kõrvaltoimete loend 
 

Organsüsteemi klass / 
eelistermin 

Esinemissagedus 
tervetel 

vabatahtlikel 

Esinemissagedus 
verejooksuga 
patsientidel 

Immuunsüsteemi häired 

Urtikaaria sage   

Närvisüsteemi häired 

Ajuinfarkt   aeg-ajalt 

Tserebrovaskulaarne häire   aeg-ajalt 

Kehaasendist tingitud peapööritus sage   

Peavalu sage   

Isheemiline insult   sage 

Transitoorne isheemiline atakk   aeg-ajalt 

Südame häired 

Äge müokardiinfarkt   aeg-ajalt 

Südameseiskus   aeg-ajalt 

Müokardiinfarkt   aeg-ajalt 

Südamekloppimine sage   
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Organsüsteemi klass / 
eelistermin 

Esinemissagedus 
tervetel 

vabatahtlikel 

Esinemissagedus 
verejooksuga 
patsientidel 

Vaskulaarsed häired 

Süvaveeni tromboos   aeg-ajalt 

Niudearteri oklusioon   aeg-ajalt 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi kahjustused 

Köha sage   

Düspnoe sage   

Kopsuarteri trombemboolia   aeg-ajalt 

Seedetrakti häired 

Ebamugavustunne kõhus sage   

Kõhuvalu sage   

Suukuivus sage   

Maitsetundlikkuse häired sage   

Iiveldus sage   

Naha ja nahaaluskoe kahjustused 

Kihelus sage   

Generaliseerunud kihelus sage   

Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused 

Seljavalu sage   

Lihaskrambid sage   

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 

Õhetus väga sage   

Kuumatunne väga sage   

Ebamugavustunne rindkeres sage   

Hüperhidroos sage   

Külmatunne jäsemetes sage   

Palavik   sage 

Uuringud 
D-dimeeri ja F1+2 fragmentide sisalduse ajutine 
suurenemine väga sage  

 
Valitud kõrvaltoimete kirjeldus 
Tuginedes IIIb/IV faasi uuringus ANNEXA-4 osalenud ägeda raske verejooksuga, FXa inhibiitoriga 
ravitud 352 patsiendi andmetele, tekkis ühel patsiendil raske infusioonireaktsioon. Täielikus 
30-päevases järelkontrollis osalenud 36 patsiendil 352-st (10,3%) tekkisid tromboosid/embooliad, sh 
venoosne trombemboolia, müokardiinfarkt ja insult. Kümme patsienti 36-st (27,8%) olid kõrvaltoime 
tekkimise ajal uuesti alustanud antitrombootilist ravi ja kõik 36 patsienti olid alfaandeksaneedi 
saamise ajal antikoaguleeritud eelneva venoosse trombemboolia ja/või kodade virvendusarütmia tõttu 
(vt lõigud 4.4 ja 5.1). 
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Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist 
võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Alfaandeksaneedi üleannustamise kliinilised kogemused puuduvad. Kliinilistes uuringutes ei ole 
annust piiravat toksilisust täheldatud. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: kõik teised raviained, antidoodid. ATC-kood: V03AB38 
 
Toimemehhanism 
Alfaandeksaneet on inimese FXa valgu rekombinantne ravimvorm, mille FXa ensümaatiline toime on 
modifitseerimise käigus kõrvaldatud. Aktiivses seondumiskohas asendati seriin alaniiniga, mistõttu 
molekul ei suuda protrombiini lõhustada ega aktiveerida; lisaks eemaldati γ-karboksüglutaamhappe 
(Gla) domeen, millega kõrvaldati valgu suutlikkus moodustada protrombinaasi kompleksi ning sellest 
lähtuvalt ka antikoaguleeriv toime. 
 
Alfaandeksaneet on spetsiifiliselt FXa inhibiitoreid neutraliseeriv aine. Peamine toimemehhanism on 
FXa inhibiitori sidumine ja sekvestreerimine, ehkki vähene panus võib olla ka koefaktori raja 
inhibiitori (tissue factor pathway inhibitor, TFPI) inhibeerimisel TFPI-ga seondumise abil. 
Alfaandeksaneedi ja TFPI vahelist koostoimet ei ole põhjalikult kirjeldatud. Alfaandeksaneet seondub 
suure afiinsusega otseste FXa inhibiitoritega, takistades seega nende antikoaguleeriva toime 
avaldumist. 
 
Farmakodünaamilised toimed 
Alfaandeksaneedi toime hindamisel saab lähtuda nii farmakodünaamilistest markeritest, sh 
FXa-vastasest toimest ja saadaolevate FXa inhibiitorite vabast fraktsioonist, kui ka trombiini 
moodustumise taastumisest. 
 
FXa-vastast toimet on raske seostada kliinilise efektiivsuse ja ohutusega, mistõttu sellest ei saa lähtuda 
annuse määramisel (vt lõigud 4.4 ja 5.1). 
 
Tervetel uuritavatel tehtud prospektiivsetes randomiseeritud, platseebokontrolliga annuse leidmise 
uuringutes määrati kindlaks FXa-vastase toime neutraliseerimiseks ning FXa inhibiitorite (apiksabaan 
või rivaroksabaan) kasutamisel trombiini tootmise taastamiseks nõutav alfaandeksaneedi annus ja 
manustamisskeem. 
 
Tugevaim FXa-vastase toime neutraliseerimine saavutati kahe minuti möödumisel boolussüste 
tegemisest. Alfaandeksaneedi boolussüste ning sellele järgnenud püsiinfusiooni tulemusel jäi 
FXa-vastase toime langus kestma. FXa-vastane toime saavutas platseebo taseme ning tugevnes üle 
selle ligikaudu kaks tundi pärast boolussüste või infusiooni lõpetamist, olenevalt annusest. 
 
Kui alfaandeksaneeti manustati boolussüstena, millele järgnes püsiinfusioon, vähenes seondumata 
FXa inhibiitorite kogus kiiresti (kahe minuti jooksul boolussüste lõpetamisest), püsis kogu 
infundeerimise ajal väiksena ning seejärel taastus aja jooksul, saavutades maksimaalse toime ligikaudu 
kaks tundi pärast infusiooni lõppu.  
 
Trombiini moodustumise taastumine pärast manustamist sõltus annusest ja raviskeemist ega 
korreleerunud FXa-vastase toimega kauem kui ligikaudu neli tundi (vt „Trombiini moodustumise 
taastumine” allpool). 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Alfaandeksaneedi manustamise järgselt kestis TFPI aktiivsuse inhibeerimine plasmas 10...20 tundi. 
Trombiini jätkuva moodustumise ja protrombootilise toime potentsiaali osas ei ole selle koostoime 
kliiniline olulisus lõpuni välja selgitatud. 
 
Farmakokineetika/farmakodünaamika mudelid 
Alfaandeksaneedi boolusannuse nõutav kogus seondumata apiksabaani ja seondumata rivaroksabaani 
keskmiste kontsentratsioonide toomiseks alla mitteantikoaguleeriva toime vastavate eeldatavate 
läviväärtuste oli rivaroksabaani (20 mg üks kord ööpäevas) korral vastavate FXa inhibiitorite 
farmakokineetiliste näitajate ja annuste suuruste tõttu kaks korda suurem kui apiksabaani (5 mg kaks 
korda ööpäevas) korral, olles rivaroksabaani korral 800 mg ja apiksabaani korral 400 mg. 
 
Kliiniline efektiivsus ja ohutus 
Alfaandeksaneedi efektiivsust ja ohutust on hinnatud järgmistes uuringutes: 1) randomiseeritud, 
platseebokontrolliga II faasi annuse leidmise uuring tervetel vabatahtlikel, kellele manustati 
antikoaguleeriva toime neutraliseerimiseks nõutavate annuste väljaselgitamiseks FXa inhibiitoreid; 2) 
kaks III faasi uuringut, üks neist apiksabaani ja teine rivaroksabaaniga, väikese ja suure annusega 
raviskeemide efektiivsuse kinnitamiseks; 3) globaalne mitmekeskuseline, avatud IIIb/IV faasi 
prospektiivne uuring (ANNEXA-4), kus hinnatakse ägeda raske verejooksuga patsiente, kes vajavad 
FXa-ga seotud antikoaguleeriva toime erakorralist neutraliseerimist. 
 
Antikoaguleeriva toime neutraliseerimine tervetel 50…75-aastastel uuritavatel (uuringud 14-503 ja 
14-504) 
Randomiseeritud, platseebokontrolliga prospektiivses uuringus manustati tervetele uuritavatele 
(mediaanvanus 56,5 aastat), kes said apiksabaani annuses 5 mg kaks korda ööpäevas, alfaandeksaneeti 
(n = 24) 400 mg intravenoosse boolussüstena, millele järgnes kohe 120 minutit kestev intravenoosne 
infusioon annuses 4 mg/min (480 mg), või platseebot (n = 8). 
 
Sarnases uuringus manustati uuritavatele (mediaanvanus 57 aastat), kes said rivaroksabaani annuses 
20 mg ööpäevas, alfaandeksaneeti (n = 26) 800 mg intravenoosse boolussüstena, millele järgnes kohe 
120 minutit kestev intravenoosne infusioon annuses 8 mg/min (960 mg), või platseebot (n = 13). 
 
FXa-vastase toime vähenemine 
Nii uuringu 14-503 (apiksabaan) kui ka uuringu 14-504 (rivaroksabaan) esmane tulemusnäitaja oli 
FXa-vastase toime protsentuaalne muutus alates ravieelsetest näitajatest kuni infusioonijärgse 
nadiirini. 
 
Uuringus 14-503 apiksabaanravi saanud uuritavatel oli FXa-vastase toime protsentuaalne muutus 
alfaandeksaneedi rühmas –92,34% (± 2,809%) ja platseeborühmas -32,70% (± 5,578%) (p < 0,0001), 
kusjuures viimane kajastas antikoagulandi loomuomast kliirensit. 
 
Uuringus 14-504 rivaroksabaanravi saanud uuritavatel oli FXa-vastase toime protsentuaalne muutus 
alfaandeksaneedi rühmas –96,72% (± 1,838%) ja platseeborühmas -44,75% (± 11,749%) (p < 0,0001), 
kusjuures viimane kajastas antikoagulandi loomuomast kliirensit. 
 
FXa-vastase toime ajaline kulg enne ja pärast alfaandeksaneedi manustamist on toodud joonisel 1. 
FXa-vastase toime vähenemine korreleerub trombiini moodustumise taastumisega. Uuringutest 14-503 
ja 14-504 kogutud koondandmete alusel oli trombiini moodustumise normaliseerumisele viitav 
FXa-vastase toime piirmäär (määratletud kui keskmine endogeense trombiini potentsiaal ± 
standardhälve) hinnanguliselt 44,2 ng/ml (± normaalse endogeense trombiini potentsiaali üks 
standardhälve), nagu on näidatud joonisel. 
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Joonis 1. FXa-vastase toime muutus (ng/ml) tervetel uuritavatel, kes said 
antikoagulantravi apiksabaani (A) või rivaroksabaaniga (B) 
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statistiliselt olulisel määral võrreldes uuritavatega, kellele manustati platseebot (p < 0,0001). 
Trombiini moodustumise taastumine normaalvahemiku piiresse (määratletud kui üks standardhälve 
ravieelsetest näitajatest) kahe minuti jooksul ja selle püsimine 20 tunni jooksul saavutati apiksabaaniga 
ravi saanud uuringus osalejatel ainuüksi alfaandeksaneedi väikese annuse boolussüstega ning 
alfaandeksaneedi väikese annuse boolussüste ja infusiooni kombinatsiooniga. Rivaroksabaaniga ravi 
saanud uuringus osalejatel andis alfaandeksaneedi suure annuse (boolussüste pluss infusioon) 
manustamine tulemuseks trombiini moodustumise suurenemise üle kahe standardhälbe. Neis 
uuringutes ei hinnatud kliiniliselt suures annuses alfaandeksaneedi manustamist apiksabaaniga ravitud 
uuringus osalejatele ega hinnatud väikeses annuses alfaandeksaneedi manustamist rivaroksabaaniga 
ravitud uuringus osalejatele.  
 
Vabade FXa inhibiitorite kontsentratsiooni muutus nadiiris võrreldes algnäitajatega 
Apiksabaani ja rivaroksabaani keskmised seondumata kontsentratsioonid pärast alfaandeksaneedi 
boolussüstet olid vastavalt < 3,5 ng/ml ja 4 ng/ml ning need püsisid kogu püsiinfusiooni kestel. 
Sellistes kogustes on seondumata FXa inhibiitorite antikoaguleeriv toime vähene või puudub üldse. 
 
FXa inhibiitorite antikoaguleeriva toime neutraliseerimine ägeda raske verejooksuga patsientidel 
Rahvusvahelises ühe ravirühmaga avatud IIIb/IV faasi prospektiivses uuringus manustati 
alfaandeksaneeti FXa inhibiitoreid saavatele ägeda raske verejooksuga patsientidele. Kaks esmast 
tulemusnäitajat olid: a) FXa-vastase toime protsentuaalne muutus ravieelsetest näitajatest nadiirini 
ajavahemikus viis minutit pärast boolussüste lõpetamist kuni infusiooni lõpuni; b) hea või ülihea 
hemostaasi efektiivsus (võrreldes halva ja puuduvaga) 12 tunni jooksul pärast infusiooni, lähtuvalt 
sõltumatu tulemusnäitajate hindamiskomisjoni hinnangust. 
 
Uuringu vaheanalüüsis hinnati 352 patsienti. 
 
Ligikaudu pooled patsientidest olid meessoost ja keskmine iga oli 77,4 aastat. Enamik patsiente olid 
saanud eelnevalt kas apiksabaani (194/352; 55,1%) või rivaroksabaani (128/352; 36,4%). Kokkuvõttes 
esines suuremal osal patsientidest kas intrakraniaalne verejooks (230/352; 65,3%) või seedetrakti 
verejooks (94/352; 26,7%). Ülejäänud 28 patsiendil esinesid verejooksud mujal. 
 
352-st uuringusse kaasatud patsiendist 167 efektiivsusandmed olid hinnatavad. Hinnatavust määratleti 
kui vastavust verejooksu uuringusse kaasamise kriteeriumitele, eelmääratletud ravieelse FXa-vastase 
toime (≥ 75 ng/ml) olemasolu ning ravieelsete näitajate järgse FXa-vastase toime ja hemostaasi 
efektiivsustulemuste andmete olemasolu. Hinnatavate efektiivsusandmetega populatsioonis oli 
FXa-vastase toime vähenemise mediaan ravieelsetelt näitajatelt nadiirini rivaroksabaani rühmas –
92,0% (95% CI -94,1%; -88,0%) ja apiksabaani rühmas –93,1% (95% CI -94,2%; -91,6%). 167-st 
hinnatavast patsiendist 159-l oli võimalik hinnata hemostaasi efektiivsust; neist 133 patsiendil (83,6%) 
oli hemostaas tulemusnäitajate hindamiskomisjoni hinnangul ülihea (113 patsiendil) või hea 
(20 patsiendil). Ülejäänud patsiendid määratleti kui hemostaasi efektiivsuse osas mittehinnatavad 
[n = 6] või vastuse ootel [n = 2]; kui mittehinnatavatele juhtudele omistatakse hinnang „hemostaasi 
efektiivsus halb/puudub“, on efektiivse hemostaasi määr 133/165 (80,6%). Hemostaasi efektiivsuse 
määrad olid sarnased apiksabaani ja rivaroksabaani saanud patsientidel ning seedetrakti ja 
intrakraniaalsete verejooksudega patsientidel. Üle 75-aastastel patsientidel oli hemostaasi efektiivsuse 
määr 80,4% (74/92) võrreldes 88,1%-ga ≤ 75-aastastel (59/67). 
 
FXa-vastase toime ja hemostaasi efektiivsuse vaheline korrelatsioon ei ole tõestatud. 
 
Surmajuhtumid 
Uuringus ANNEXA-4 suri ohutuspopulatsiooni 30 päeva järelkontrollis osalenutest (N = 351) 
54 patsienti (15,4%). 30 päeva järelkontrolli kestel oli suremuse määr intrakraniaalse verejooksuga 
patsientidel 16,2% (37/229), seederakti verejooksuga patsientidel 12,8% (12/94) ja muud tüüpi 
verejooksuga patsientidel 17,9% (5/28). 30 päeva järelkontrolli kestel oli suremuse määr > 75-aastastel 
patsientidel 20,1% (44/219) ning ≤ 75-aastastel patsientidel 765% (10/132). Piirkondade järgi oli 
suremuse määr Euroopa Liidus uuringusse kaasatud patsientidel 22,1% (31/140) ja Põhja-Ameerikas 
uuringusse kaasatud patsientidel 10,9% (23/211). Euroopa Liidus uuringusse kaasatud patsiendid olid 
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Põhja-Ameerikas uuringusse kaasatud patsientidega võrreldes oluliselt vanemad (79,0-aastased 
vs.76,3-aastased), neil esines sagedamini surma põhjustanud intrakraniaalset verejooksu (72,9% 
vs.59,0%) ning neil esinenud intrakraniaalsed verejooksud olid sagedamini intraparenhümaalsed 
(54,9% vs. 34,4%). Kardiovaskulaarsed surma põhjused (n = 27) olid muu hulgas hemorraagiline 
insult (n = 6), isheemiline insult (n = 5), kardiaalne äkksurm (sh tunnistajateta juhud) (n = 5), südame 
mehaaniline häire / pumbafunktsiooni puudulikkus (n = 4), müokardiinfarkt (n = 2), verejooks, v.a 
hemorraagiline insult (n = 1), ja muud kardiovaskulaarsed põhjused (n = 4). Mittekardiovaskulaarsed 
surma põhjused (n = 27) olid muu hulgas hingamispuudulikkus (n = 5), infektsioon/sepsis (n = 5), 
õnnetusjuhtum/trauma (n = 2), vähkkasvaja (n = 1) ja muud mittevaskulaarsed põhjused (n = 14).  
 
Trombemboolilised tüsistused 
Uuringus ANNEXA-4 tekkis 36 patsiendil (10,3%) kokku 43 trombemboolilist tüsistust: 
tserebrovaskulaarne häire (15/43; 35,7%), süvaveeni tromboos (14/43; 33,3%), äge müokardiinfarkt 
(8/43; 19,0%), kopsuarteri trombemboolia (5/43; 11,9%) ja transitoorne isheemiline atakk (1/43; 
2,4%). Mediaanaeg tüsistuse tekkeni oli üheksa päeva. Kokku 33,3%-l trombemboolilise tüsistusega 
patsientidest (12/36) tekkis trombembooliline tüsistus esimese kolme päeva jooksul. 209-st patsiendist, 
kes said enne trombemboolilist tüsistust uuesti antikoagulantravi, tekkis trombembooliline tüsistus 
kümnel (4,8%). Kümme patsienti 36-st (27,8%) said tüsistuse tekkimise ajal antitrombootilist ravi. 
Trombembooliliste tüsistuste esinemissagedus oli > 75-aastaste (11,0%; 24/219) ja ≤ 75-aastaste 
(9,1%; 12/132) võrdluses üldjuhul sarnane.  
 
223 tervel vabatahtlikul, kellele manustati FXa inhibiitoreid ja keda raviti alfaandeksaneediga, 
trombemboolilisi tüsistusi ei täheldatud. Pärast alfaandeksaneedi manustamist täheldati 
koagulatsioonimarkerite (F1+2, TAT ja D-dimeerid) hulga annussõltuvat suurenemist, kuid uuringusse 
ANNEXA-4 kaasatud patsientidel neid markereid ei hinnatud ja nende asjakohasus verejooksuga 
patsientidel ei ole teada. 
 
Immunogeensus 
345 tervet uuritavat, keda raviti alfaandeksaneediga, hinnati alfaandeksaneediga ristreageerivate 
antikehade ning X faktori ja FXa vastaste antikehade suhtes. Ravist tingitud alfaandeksaneedivastaste 
mitteneutraliseerivate antikehade teket täheldati ligikaudu 10% juhtudest (35/345). Nende antikehade 
kontsentratsioon oli üldjuhul väike ja kliinilisi tagajärgi ei täheldatud. Neutraliseerivaid antikehi ega 
X faktori või FXa vastaseid antikehi ei tuvastatud. Tänaseni on uuringus ANNEXA-4 osalenud 
patsientidel esinenud ravijärgne positiivsete mitteneutraliseerivate alfaandeksaneedivastaste 
antikehade teke (8,5% ehk 20/236) sarnanenud tervetel uuritavatel täheldatuga. 
 
Lapsed 
Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada alfaandeksaneediga läbi viidud uuringute 
tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta FXa inhibiitoritega seotud verejooksude ravi ja 
ennetamise korral (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2). 
 
Tingimuslik heakskiit 
Ravimpreparaat on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel. See tähendab, et selle 
ravimpreparaadi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid. Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal 
aastal läbi ravimpreparaadi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ravimi omaduste kokkuvõtet 
ajakohastatakse. 
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5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
II faasi uuringutes, kus alfaandeksaneeti hinnati otseste FXa inhibiitorite juuresolekul, täheldati 
ühetaolist annusega proportsionaalset farmakokineetikat kogu kavandatud raviannuse vahemikus, 
mida hinnati nii Cmaxi kui ka kõveraaluse pindala (area under the curve, AUC) suhtes ning mille 
efektiivne poolväärtusaeg oli ligikaudu üks tund. Mõlemad jaotusruumalad, nii püsikontsentratsiooni 
tingimustes (volume of distribution at steady state, Vdss) kui ka subterapeutilise kontsentratsiooni 
tingimustes (volume of distribution, Vd), vähenesid koos annusega, mis on kooskõlas suure afiinsusega 
kompartmendi küllastumisega, peegeldades tõenäoliselt seondumist endoteelirakuga seondunud TFPI-
ga – ainsa endogeense molekuliga, mis teadaolevalt seondub alfaandeksaneediga. FXa inhibiitorid ei 
mõjutanud ravikontsentratsioonides alfaandeksaneedi farmakokineetikat. 
 
Kõigi farmakokineetika uuringute tegemisel kasutati ravimi eelmise põlvkonna andmeid. 
Alfaandeksaneedi farmakokineetiline võrreldavus Ondexxyas (II põlvkond) ei ole veel tõestatud. 
 
Jaotumine 
Alfaandeksaneedi Vd on 5,3 ± 2,6 l, ligikaudu võrdväärne vere mahuga. 
 
Eritumine 
Aeglase neerudekaudse eritumise korral on alfaandeksaneedi kliirens (l/h) 4,4 ± 1,2 l/h. Eritumise 
poolväärtusaeg on neli kuni seitse tundi. Organismiomase FXa eraldumiskineetika kohta teada olevail 
andmeil lõhustavad endogeensed proteaasid tõenäoliselt alfaandeksaneedi kiiresti plasmas, mis on 
kooskõlas selle suhteliselt lühikese poolväärtusajaga (üks tund). 
 
Farmakokineetika patsientide erirühmades 
 
Eakad 
Uuringus, kus alfaandeksaneedi farmakokineetikat võrreldi apiksabaani saanud eakatel 
(65...69-aastased) ja noorematel (26...42-aastased) tervetel uuritavatel, ei erinenud alfaandeksaneedi 
farmakokineetika eakatel statistiliselt olulisel määral noorematel uuritavatel täheldatust. 
 
Neerukahjustus 
Neerukahjustusega patsientidel ei ole alfaandeksaneedi farmakokineetikat uuritud. Olemasolevate 
farmakokineetika andmete põhjal on alfaandeksaneedi neerudekaudne kliirens vähene või puudub, 
mistõttu ei ole neerukahjustusega patsientidel annuse kohandamine vajalik. 
 
Maksakahjustus 
Maksakahjustusega patsientidel ei ole alfaandeksaneedi farmakokineetikat uuritud. Valgupõhised 
ravimid ei eritu teadaolevalt sapi ja/ega väljaheitega. Seetõttu ei peeta maksakahjustusega patsientidel 
annuse kohandamist vajalikuks. 
 
Sugu 
Populatsiooni farmakokineetika andmeil ei avalda sugu kliiniliselt olulist toimet alfaandeksaneedi 
farmakokineetikale. 
 
Lapsed 
Lastel ei ole alfaandeksaneedi farmakokineetikat uuritud. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Rottide ja ahvidega läbi viidud kuni kahenädalased farmakoloogilise ohutuse ja korduvtoksilisuse 
mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. 
 
Alfaandeksaneedi mutageensuse ja kartsinogeensuse hindamiseks ei ole uuringuid tehtud. Valkude 
toimemehhanismi ja omaduste põhjal ei ole kartsinogeenseid ega genotoksilisi toimeid oodata. 
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Alfaandeksaneediga ei ole reproduktsiooni ega arengut uurivaid loomkatseid läbi viidud. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Trometamool 
Tris-vesinikkloriid 
Arginiinvesinikkloriid 
Sahharoos 
Mannitool 
Polüsorbaat 80 
 
6.2 Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Viaal (avamata) 
Kaks aastat temperatuuril 2 °C...8 °C. 
 
Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaat 
Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus originaalviaalis on tõestatud 16 tunni jooksul 
temperatuuril 2 °C...8 °C. Vajadusel võib manustamiskõlblikuks muudetud ravimit pärast i.v. lahuse 
kotti üleviimist hoida toatemperatuuril veel kuni kaheksa tundi. Mikrobioloogilise saastatuse 
vältimiseks tuleb ravim kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist ära kasutada. Kui ravimit ei 
kasutata kohe, vastutab selle kasutuseelse säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.  
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). 
 
Mitte lasta külmuda. 
 
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Pulber punnkorgiga (butüülkummist) suletud 20 ml viaalis (I tüüpi klaasist) 
 
Pakendis on neli viaali 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks 
 
Manustamiskõlblikuks muutmine 
 
Enne manustamiskõlblikuks muutmist peavad käepärast olema järgmised vahendid. 

• Vajalik arv viaale (vt lõik 4.2). 
• Sama arv 20 ml (või suuremaid) süstlaid lahustiga, millele on kinnitatud vähemalt 20 G nõel. 
• Alkoholiga immutatud tampoonid. 
• Suur (vähemalt 60 ml) steriilne süstal. Kui manustamiseks kasutatakse perfuusorit, tuleb 

manustamiskõlblikuks muudetud lahuse lõppmaht mitme süstla vahel ära jagada. 
• Polüvinüülkloriidist või polüolefiinist intravenoosse lahuse kott (vähemalt 150 ml), kuhu 

lisatakse manustamiskõlblikuks muudetud lahuse lõppmaht (kui lahus manustatakse infusiooni 
teel). 
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• Süstevesi. 
 
Alfaandeksaneeti ei ole vaja enne manustamiskõlblikuks muutmist ega manustamist toatemperatuurini 
soojendada. Manustamiskõlblikuks muutmisel tuleb kasutada aseptilist meetodit. 
 
Iga viaali sisu manustamiskõlblikuks muutmisel tuleb järgida alltoodud juhiseid. 
 

1. Eemaldage igalt viaalilt selle kate. 
2. Puhastage iga viaali kummist punnkorki alkoholiga immutatud tampooniga. 
3. Kasutades vähemalt 20 ml süstalt ja vähemalt 20 G nõela, tõmmake süstlasse 20 ml süstevett. 
4. Sisestage süstlanõel läbi kummist punnkorgi keskosa. 
5. Vajutage kolbi aeglaselt allapoole ja süstige 20 ml süstevett viaali; vahu tekke 

minimeerimiseks suunake veejuga vastu viaali seina. 
6. Keerutage iga viaali õrnalt kuni pulbri täieliku lahustumiseni. ÄRGE LOKSUTAGE viaale, 

kuna see võib põhjustada vahu teket. Iga viaali sisu lahustamiseks kulub ligikaudu kolm kuni 
viis minutit. 

7. Manustamiskõlblikuks muudetud lahust tuleb enne manustamist kontrollida tahkete osakeste 
ja/või värvimuutuse osas. Kui täheldate nähtavaid osakesi või värvimuutust, ärge lahust 
kasutage. 

8. Vajaliku annuse efektiivseima manustamiskõlblikuks muutmise ja vigade minimeerimise 
tagamiseks süstige igasse vajaminevasse viaali kõigepealt 20 ml süstevett ning alles seejärel 
jätkake järgmise etapiga. 

9. Toatemperatuuril hoitud lahus tuleb ära kasutada kaheksa tunni jooksul pärast 
manustamiskõlblikuks muutmist. 

 
Perfuusoriga manustamine 
 

1. Kui nõutava arvu viaalide sisu on manustamiskõlblikuks muudetud, tõmmatakse 
manustamiskõlblikuks muudetud lahus igast viaalist suurde (vähemalt 60 ml) süstlasse, millel 
on vähemalt 20 G nõel. 

2. Boolussüsted ja infusioon valmistatakse ette eraldi suure mahuga süstaldes. 
3. Lisamahu tõttu tuleb suured boolus- ja infusiooniannused jaotada mitme süstla vahel 

(mõlemale, nii boolussüstele kui ka infusioonile tuleb võtta kaks süstalt). 
4. Ennetamaks soovimatut õhu ülekannet tuleb süstlanõela hoida suunaga ülespoole ning vältida 

süstla käestpanekut erinevatest viaalidest ravimi väljatõmbamise vahel. 
5. Manustamiseks ettevalmistamiseks kinnitage lisavarustus (st pikendusvoolikud, õhufiltrid, 

perfuusor). 
6. Manustage manustamiskõlblikuks muudetud lahus sobival kiirusel. 
7. Kõik kasutatud süstlad, nõelad ja viaalid, kaasaarvatud manustamiskõlblikuks muudetud 

lahuse kasutamata jäägid, tuleb ära visata. 
 
Intravenoosse lahuse infusioon 
 

1. Kui nõutava arvu viaalide sisu on manustamiskõlblikuks muudetud, tõmmake 
manustamiskõlblikuks muudetud lahus igast viaalist suurde (vähemalt 60 ml) süstlasse, millel 
on vähemalt 20 G nõel. 

2. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus kandke süstlast sobivasse intravenoosse lahuse kotti. 
3. Kogu boolussüsteks ja infundeerimiseks nõutava koguse viimiseks intravenoosse lahuse kotti 

korrake vajadusel 1. ja 2. etappi. 
4. Ehkki boolussüste lahuse ja infusioonilahuse kombineerimine ühte intravenoosse lahuse kotti 

on lubatud, on õiges manustamiskiiruses veendumiseks soovitatav panna boolussüste lahus ja 
infusioonilahus kahte eraldi kotti. 

5. Manustamiseks ettevalmistamiseks kinnitage lisavarustus (st pikendusvoolikud, õhufiltrid, 
infusioonipump). 

6. Manustage manustamiskõlblikuks muudetud lahus sobival kiirusel. 
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Hävitamine 
Kõik kasutatud süstlad, nõelad ja viaalid, kaasaarvatud manustamiskõlblikuks muudetud lahuse 
kasutamata jäägid, tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
 
Portola Netherlands B.V. 
Prins Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam 
Holland 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/1/18/1345/001 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: 
http://www.ema.europa.eu.   
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A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS 
VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA 

 
Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress 
 
Lonza Biologics Porrino, S.L. 
C/ La Relba s/n 
Porrino 
Pontevedra 36410 
Hispaania 
 
Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress 
 
Millmount Healthcare Limited 
Unit 1, Donore Road Industrial Estate 
Drogheda 
Louth A92 F882 
Iirimaa 
 
 
B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD  
 
Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt I lisa: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2). 
 
 
C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED 
 
• Perioodilised ohutusaruanded 
 
Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD 
loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis. 
 
Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi esimese perioodilise ohutusaruande 6 kuu jooksul 
pärast müügiloa saamist. 
 
 
D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA 

PIIRANGUD 
 
• Riskijuhtimiskava 

 
Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima 
vastavalt müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis 
tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele. 
 
Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada: 

• Euroopa Ravimiameti nõudel; 
• kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada 

riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk. 
 
 
E. ERIKOHUSTUSED TINGIMUSLIKU MÜÜGILOA JÄRGSETE MEETMETE 

TÄITMISEKS 
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Tingimusliku müügiloaga ja vastavalt EÜ määruse nr 726/2004 artiklile 14 (7) rakendab müügiloa 
hoidja ettenähtud aja jooksul järgmisi meetmeid: 
 

Kirjeldus Tähtaeg 
Biomarkeri (FXa-vastase toime) ja hemostaatilise efektiivsuse vahelise korrelatsiooni 
edasiseks põhjendamiseks ning tromboosi ja trombemboolsete tüsistuste tekkeriski 
selgitamiseks peab müügiloa hoidja esitama ANNEXA-4, ägeda raske verejooksuga 
patsientidel läbi viidud randomiseerimata, mitmekeskuselise, prospektiivse, avatud, ühe 
ravirühmaga sekkumisuuringu andmed. 

Kliinilise uuringu 
lõplik aruanne 
esitada 30. juuniks 
2019 

Ondexxya annustamise edasiseks kinnitamiseks peab müügiloa hoidja esitama 
farmakokineetika võrdlusuuringu andmed I põlvkonna kolmanda protsessi ja 
II põlvkonna materjalide kohta (uuring 19-514). Uuring peab tuginema kokkuleppelisel 
uuringuplaanil. 

Kliinilise uuringu 
lõplik aruanne 
esitada 
30. septembriks 
2019 

Biomarkeri (FXa-vastase toime) ja hemostaatilise efektiivsuse vahelise korrelatsiooni 
põhjendamiseks ning tromboosi ja trombemboolsete tüsistuste tekkeriski selgitamiseks 
peab müügiloa hoidja esitama globaalse randomiseeritud, kontrollrühmaga kliinilise 
uuringu andmed, kus võrreldakse andeksaneedi ja standardravi toimet intrakraniaalse 
verejooksuga patsientidel, kes võtavad apiksabaani, rivaroksabaani või edoksabaani 
(uuring 18-513).  

Kliinilise uuringu 
lõplik aruanne 
esitada 30. juuniks 
2023 

Efektiivsuse ja ohutuse edasiseks kinnitamiseks peab müügiloa hoidja esitama 
uuendatud farmakokineetika/farmakodünaamika mudeli, kasutades nii kõiki eelnevalt 
kogutud andmeid (uuringutest 11-501, 12-502, 14-503, 14-504 ja 14-506) kui ka uusi 
andmeid uuringutest 16-512 (farmakokineetika/farmakodünaamika uuring, kus 
II põlvkonna andeksaneeti võrreldi I põlvkonna omaga), 16-508 
(farmakokineetika/farmakodünaamika uuring jaapani päritolu patsientidega) ja 14-505 
(ANNEXA-4). 

Esitada 
30. septembriks 
2019 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
VÄLISPAKEND 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Ondexxya 200 mg infusioonilahuse pulber 
alfaandeksaneet 
 
 
2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS 
 
Üks viaal sisaldab 200 mg alfaandeksaneeti. 
 
 
3. ABIAINED 
 
Abiained: Trometamool, Tris-vesinikkloriid, arginiinvesinikkloriid, sahharoos, mannitool, 
polüsorbaat 80 
 
 
4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS 
 
Infusioonilahuse pulber 
4 viaali, igas 200 mg 
 
 
5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Ainult ühekordseks kasutamiseks. 
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
Intravenoosne 
 
 
6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA 

KÄTTESAAMATUS KOHAS 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 
 
 
8. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP 
 
 
9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. 
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10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST 
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE 

 
 
11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
 
Portola Netherlands B.V. 
Prins Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam 
Holland 
 
 
12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/1/18/1345/001 
 
 
13. PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED  
 
 
15. KASUTUSJUHEND 
 
 
16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS) 
 
Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks. 
 
 
17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood 
 
Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit. 
 
 
18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
VIAALI SILT 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D) 
 
Ondexxya 200 mg infusioonilahuse pulber 
alfaandeksaneet 
Intravenoosne 
 
 
2. MANUSTAMISVIIS 
 
 
3. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP 
 
 
4. PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI 
 
200 mg 
 
 
6. MUU 
 
Hoida külmkapis. 
Mitte lasta külmuda. 
Ainult ühekordseks kasutamiseks. 
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B. PAKENDI INFOLEHT 
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Pakendi infoleht: teave patsiendile ja kasutajale 
 

Ondexxya 200 mg infusioonilahuse pulber 
alfaandeksaneet 

 
Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut 

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. 
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4. 
 
Lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Palun pange tähele, et seda ravimit 
kasutatakse eeskätt erakorralises meditsiiniabis ja teie arst on otsustanud, et te vajate seda. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 

1. Mis ravim on Ondexxya ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Ondexxya saamist 
3. Kuidas Ondexxyat kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Ondexxyat säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
 
1. Mis ravim on Ondexxya ja milleks seda kasutatakse 
 
Ondexxyas sisalduv toimeaine on alfaandeksaneet. See neutraliseerib teatavate hüübimisvastaste 
ainete (Xa faktori inhibiitorid apiksabaan või rivaroksabaan) toime. Xa faktori inhibiitoreid 
manustatakse verehüüvete (trombide) tekke vältimiseks teie veresoontes. Teie arst võib määrata 
Ondexxyat hüübimisvastase aine toime kiireks neutraliseerimiseks, kui teil on tekkinud eluohtlik või 
ravile allumatu veritsus. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Ondexxya saamist 
 
Ärge kasutage Ondexxyat: 

- kui olete alfaandeksaneedi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 
allergiline; 

- kui olete hamstri valkude suhtes allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 
Xa faktori toime neutraliseerimine Ondexxya abil võib suurendada verehüüvete (trombide) tekkeriski. 
Pärast ravi Ondexxyaga otsustab teie arst, millal hüübimisvastast ravi taasalustada. 
 
Kui teil tekivad Ondexxya infusiooni (tilgutiga) ajal kõrvaltoimed, võib arst ravi aeglustada või 
katkestada. Arst võib teile kõrvaltoimete leevendamiseks määrata antihistamiini (vt lõik 4). 
 
Lapsed ja noorukid 
 
Ondexxya kasutamise kohta lastel ja noorukitel andmed puuduvad. 
 
Muud ravimid ja Ondexxya 
 
Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. 
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See ravim on ette nähtud ainult Xa faktori inhibiitorite toime neutraliseerimiseks. Ei ole tõenäoline, et 
Ondexxya mõjutab muude ravimite toimet või et muud ravimid mõjutavad Ondexxya toimet. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga. 
 
Ondexxyat ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal või kui olete fertiilses eas ja ei kasuta 
rasestumisvastaseid vahendeid. 
 
Selle ravimi võtmise ajal ei tohi rinnaga toita. Ei ole teada, kas alfaandeksaneet eritub rinnapiima. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 
See ravim ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
 
3. Kuidas Ondexxyat kasutada 
 
See ravim on ette nähtud ainult haiglas kasutamiseks. 
 
Arst või meditsiiniõde manustab teile seda ravimit veenisisese süste või infusioonina. 
 
Arst või meditsiiniõde arvutab välja teile vajaliku ravimiannuse. Annus põhineb nii konkreetsel 
hüübimisvastasel ravimil, mida te kasutate, kui ka annusel ja hüübimisvastase ravimi viimase annuse 
võtmisest möödunud ajal. 
 
Pärast ravi Ondexxyaga otsustab teie arst, millal hüübimisvastast ravi taasalustada. 
 
Arstile või meditsiiniõele mõeldud üksikasjalik Ondexxya manustamisjuhend on toodud infolehe 
lõpus (vt „Kasutusjuhend“). 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Ondexxya kliinilistes uuringutes osalenud tervetel uuritavatel kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed 
olid infusioonireaktsioonid, mis hõlmasid selliseid valdavalt kergeid sümptomeid nagu õhetus või 
kuumatunne (väga sagedased kõrvaltoimed, mida võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st). Peavalu, 
köha või hingeldus (sagedased kõrvaltoimed, mida võib esineda kuni ühel inimesel 10-st) avaldusid 
mõne minuti kuni mõne tunni möödumisel infusioonist. Eluohtlike verejooksudega patsientidega läbi 
viidud kliinilistes uuringutes võib selliseid kõrvaltoimeid nagu palavik ja insult esineda kuni ühel 
inimesel 10-st; transitoorset isheemilist atakki, südamelihase infarkti ja verehüübeid (trombe) jalgades 
või kopsudes võib esineda kuni ühel inimesel 100-st (aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed). 
 
Võimalike kõrvaltoimete loend 
 
Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st): 

- õhetus või kuumatunne 
- muutused verehüübimise markerites: mõnede verehüüvet mõjutavate markerite sisaldus 

suurenes mõneks ajaks ning seejärel taandus normväärtusele. Neil tervetel inimestel 
verehüübeid ei tekkinud. 
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Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st): 
- nõgestõbi 
- pearinglus 
- kiired või ebaregulaarsed südamelöögid 
- valu või ebamugavustunne maos 
- suukuivus 
- maitsetundlikkuse häired 
- iiveldus 
- ebamugavustunne rindkeres 
- külmatunne 
- liigne higistamine 
- sügelus 
- seljavalu 
- lihasekrambid 

 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib 
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku 
teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi 
ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Ondexxyat säilitada 
 
Seda ravimit hoitakse haiglas ja juhised on mõeldud ainuüksi haiglapersonalile. 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil pärast märget 
„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). 
 
Mitte lasta külmuda. 
 
Manustamiskõlblikuks muudetud Ondexxya tuleb kohe ära kasutada. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Ondexxya sisaldab 

- Toimeaine on alfaandeksaneet. 
- Teised koostisosad on Trometamool, Tris-vesinikkloriid, arginiinvesinikkloriid, sahharoos, 

mannitool ja polüsorbaat 80. 
 
Kuidas Ondexxya välja näeb ja pakendi sisu 
Ondexxya tarnitakse klaasviaalis valge või valkja infusioonilahuse pulbrina, mis muudetakse enne 
kasutamist manustamiskõlblikuks (lahustatakse). Manustamiskõlblikuks muudetud lahus on selge, 
värvitu või kergelt kollakas lahus.  
 
Ühes pakendis on neli viaali.  
 
Müügiloa hoidja 
 
Portola Netherlands B.V. 
Prins Bernhardplein 200 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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1097 JB Amsterdam 
Holland 
 
Tootja 
 
Millmount Healthcare Limited 
Unit 1, Donore Road Industrial Estate 
Drogheda 
Louth A92 F882 
Iirimaa 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud <kuu AAAA>. 
 
Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu. See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse 
lisatõendeid. 
Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral 
ajakohastatakse seda infolehte. 
 
Muud teabeallikad 
Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: 
 
Alfaandeksaneet neutraliseerib ainult Xa faktorit (FXa) otseselt inhibeerivate ravimite (apiksabaan, 
rivaroksabaan) toime. Muude FXa inhibiitorite (nt fondaparinuks, fraktsioneerimata hepariin) toime 
neutraliseerimist alfaandeksaneediga ei ole inimestel uuritud. Ravim ei neutraliseeri muude kui FXa 
inhibiitorite toimet. 
 
Annus ja manustamine 
 
Alfaandeksaneet manustatakse intravenoosse (i.v.) boolussüstena, mille optimaalne manustamiskiirus 
on 30 mg/min 15 minuti jooksul (väike annus) või 30 minuti jooksul (suur annus), millele järgneb 
kohe 120-minutiline püsiinfusioon annuses 4 mg/min (väike annus) või 8 mg/min (suur annus) (vt 
tabel 1). 
 
Tabel 1. Manustamisskeemid 
 

 

Esialgne 
intravenoosne 

boolussüste 

Intravenoosne  
püsiinfusioon 

Nõutav 200 mg 
viaalide koguarv 

Väike annus 
400 mg optimaalse 

manustamiskiirusega 
30 mg/min 

4 mg/min 120 minuti 
jooksul (480 mg) 5 

Suur annus 
800 mg optimaalse 

manustamiskiirusega 
30 mg/min 

8 mg/min 120 minuti 
jooksul (960 mg) 9 

 
Soovitatavate annuste määratlemisel lähtuti alfaandeksaneedi toimest otsest FXa inhibiitorit saanud 
tervetele vabatahtlikele ning FXa vastase toime neutraliseerimise ulatusest. Annused kinnitati ägeda 
raske verejooksuga patsientidel tehtud uuringus. 
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Apiksabaani toime neutraliseerimine 
Alfaandeksaneedi soovitatav manustamisskeem põhineb nii antikoagulatsiooni neutraliseerimise 
hetkel võetaval apiksabaani annusel kui ka apiksabaani viimase annuse võtmisest möödunud ajal (vt 
tabel 2). 
 
Tabel 2. Kokkuvõte apiksabaani toime neutraliseerimiseks vajalikest annustest 
 

FXa 
inhibiitor 

FXa inhibiitori 
viimane annus 

FXa inhibiitori viimase annuse ja alfaandeksaneediga ravi 
alustamise vaheline ajaperiood 

< 8 tundi või teadmata ≥ 8 tundi 

Apiksabaan 

≤ 5 mg Väike annus 

Väike annus > 5 mg /  
teadmata Suur annus 

 
Rivaroksabaani toime neutraliseerimine 
Alfaandeksaneedi soovitatav manustamisskeem põhineb nii antikoagulatsiooni neutraliseerimise 
hetkel võetaval rivaroksabaani annusel kui ka rivaroksabaani viimase annuse võtmisest möödunud ajal 
(vt tabel 3). 
 
Tabel 3. Kokkuvõte rivaroksabaani toime neutraliseerimiseks vajalikest annustest 
 

FXa 
inhibiitor 

FXa inhibiitori 
viimane annus 

FXa inhibiitori viimase annuse ja alfaandeksaneediga ravi 
alustamise vaheline ajaperiood 

< 8 tundi või teadmata ≥ 8 tundi 

Rivaroksabaan 

≤ 10 mg Väike annus 

Väike annus > 10 mg / 
teadmata Suur annus 

 
FXa inhibiitoritega ravitavatel patsientidel on põhihaigused, mis soodustavad trombembooliate teket. 
FXa inhibiitorite ravitoime neutraliseerimise tagajärjel tekib patsientidel risk põhihaigusest tingitud 
trombide tekkeks. Riski vähendamiseks tuleb kaaluda antikoagulantravi taasalustamist niipea kui see 
on meditsiiniliselt asjakohane. 
 
Käsitsemisjuhend 
Alfaandeksaneet muudetakse manustamiskõlblikuks ning 10 mg/ml lahus kantakse seejärel üle 
sobivasse polüolefiinist või polüvinüülkloriidist i.v. lahuse kotti. Lahust enne manustamist rohkem ei 
lahjendata. Lahus infundeeritakse intravenoosselt, kasutades 0,2- või 0,22-mikroniliste avadega 
infusioonisüsteemisisest, polüeetersulfoonist või samaväärsest materjalist väikese valgusiduvusega 
filtrit. 
 
Manustamiskõlblikuks muudetud lahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 
vähemalt kaheksa tunni jooksul temperatuuril 25 °C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb 
ravim kohe pärast viaali avamist ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle kasutuseelse 
säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. 
 
Manustamiskõlblikuks muutmine 
 
Enne manustamiskõlblikuks muutmist peavad käepärast olema järgmised vahendid. 

• Vajalik arv viaale, nagu näidatud tabelis 1. 
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• Sama arv 20 ml (või suuremaid) süstlaid lahustiga, millele on kinnitatud vähemalt 20 G nõel. 
• Alkoholiga immutatud tampoonid. 
• Suur (vähemalt 60 ml) steriilne süstal. Kui manustamiseks kasutatakse perfuusorit, tuleb 

manustamiskõlblikuks muudetud lahuse lõppmaht mitme süstla vahel ära jagada. 
• Polüvinüülkloriidist või polüolefiinist i.v. lahuse kott (vähemalt 150 ml), kuhu lisatakse 

manustamiskõlblikuks muudetud lahuse lõppmaht (kui manustamiseks kasutatakse i.v. lahuse 
kotti). 

• Süstevesi. 
 
Alfaandeksaneeti ei ole vaja enne manustamiskõlblikuks muutmist ega manustamist toatemperatuurini 
soojendada. Manustamiskõlblikuks muutmisel tuleb kasutada aseptilist meetodit. 
 
Iga viaali sisu manustamiskõlblikuks muutmisel tuleb järgida alltoodud juhiseid. 

1. Eemaldage igalt viaalilt selle kate. 
2. Puhastage iga viaali kummist punnkorki alkoholiga immutatud tampooniga. 
3. Kasutades vähemalt 20 ml suurt süstalt ja vähemalt 20 G nõela, tõmmake süstlasse 20 ml 

süstevett. 
4. Sisestage süstlanõel läbi kummist punnkorgi keskosa. 
5. Vajutage kolbi aeglaselt allapoole ja süstige 20 ml süstevett viaali; vahu tekke 

minimeerimiseks suunake veejuga vastu viaali seina. 
6. Keerutage iga viaali õrnalt kuni pulbri täieliku lahustumiseni. ÄRGE LOKSUTAGE viaale, 

kuna see võib põhjustada vahu teket. Iga viaali sisu lahustamiseks kulub ligikaudu kolm kuni 
viis minutit. 

7. Manustamiskõlblikuks muudetud lahust tuleb enne manustamist kontrollida tahkete osakeste 
ja/või värvimuutuse osas. Kui täheldate nähtavaid osakesi või värvimuutust, ärge lahust 
kasutage. 

8. Vajaliku annuse efektiivseima manustamiskõlblikuks muutmise ja vigade minimeerimise 
tagamiseks süstige igasse vajaminevasse viaali kõigepealt 20 ml süstevett ning alles seejärel 
jätkake järgmise etapiga. 

9. Toatemperatuuril hoitud alfaandeksanet tuleb ära kasutada kaheksa tunni jooksul pärast 
manustamiskõlblikuks muutmist. 

 
Perfuusoriga manustamine 

1. Kui nõutava arvu viaalide sisu on manustamiskõlblikuks muudetud, tõmmatakse 
manustamiskõlblikuks muudetud lahus igast viaalist suurde (vähemalt 60 ml) süstlasse, millel 
on vähemalt 20 G nõel. 

2. Boolussüsted ja infusioon tuleb ette valmistada eraldi suure mahuga süstaldes. 
3. Lisamahu tõttu tuleb suured boolus- ja infusiooniannused jaotada mitme süstla vahel 

(mõlemale, nii boolussüstele kui ka infusioonile tuleb võtta kaks süstalt). 
4. Ennetamaks soovimatut õhu ülekannet tuleb süstlanõela hoida suunaga ülespoole ning vältida 

süstla käestpanekut erinevatest viaalidest ravimi väljatõmbamise vahel. 
5. Manustamiseks ettevalmistamiseks kinnitage lisavarustus (st pikendusvoolikud, õhufiltrid, 

perfuusor). 
6. Manustage manustamiskõlblikuks muudetud lahus sobival kiirusel. 
7. Kõik kasutatud süstlad, nõelad ja viaalid, kaasaarvatud manustamiskõlblikuks muudetud 

lahuse kasutamata jäägid, tuleb ära visata. 
 
Intravenoosse lahuse infusioon 

1. Kui nõutava arvu viaalide sisu on manustamiskõlblikuks muudetud, tõmmake 
manustamiskõlblikuks muudetud lahus igast viaalist suurde (vähemalt 60 ml) süstlasse, millel 
on vähemalt 20 G nõel. 

2. Manustamiskõlblikuks muudetud lahus kandke süstlast sobivasse i.v. lahuse kotti. 
3. Kogu boolussüsteks ja infundeerimiseks nõutava koguse viimiseks i.v. lahuse kotti korrake 

vajadusel 1. ja 2. etappi. 
4. Ehkki boolussüste lahuse ja infusioonilahuse kombineerimine ühte intravenoosse lahuse kotti 

on lubatud, on õiges manustamiskiiruses veendumiseks soovitatav panna boolussüste lahus ja 
infusioonilahus kahte eraldi kotti. 
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5. Manustamiseks ettevalmistamiseks kinnitage lisavarustus (st pikendusvoolikud, õhufiltrid, 
infusioonipump). 

6. Manustage manustamiskõlblikuks muudetud lahus sobival kiirusel. 
 
Hävitamine 
Kõik kasutatud süstlad, nõelad ja viaalid, kaasaarvatud manustamiskõlblikuks muudetud lahuse 
kasutamata jäägid, tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.   
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IV LISA 
 

EUROOPA RAVIMIAMETI ESITATUD JÄRELDUSED TINGIMUSLIKU MÜÜGILOA 
ANDMISE KOHTA 
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Euroopa Ravimiameti järeldused: 

• Tingimuslik müügiluba 

Pärast taotluse arutamist on inimravimite komitee arvamusel, et ravimi riski/kasu suhe on soodne 
ning seega võib sellele anda tingimusliku müügiloa, nagu on kirjeldatud Euroopa avalikus 
hindamisaruandes. 
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