LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM
ESMOCARD LYO 2500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Esmololi hydrochloridum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai medicīnas māsai.
Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt savam ārstam vai medicīnas
māsai.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.
Kas ir ESMOCARD LYO un kādam nolūkam to lieto
2.
Pirms ESMOCARD LYO lietošanas
3.
Kā lietot ESMOCARD LYO
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt ESMOCARD LYO
6.
Sīkāka informācija
1.

KAS IR ESMOCARD LYO UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Esmolols pieder beta blokatoru grupai. Šīs grupas zāles samazina sirdsdarbības ātrumu un pazemina
asinsspiedienu.
Esmololu lieto īslaicīgai ārstēšanai gadījumos, kad Jums ir pārāk ātra sirdsdarbība.
Esmololu lieto arī ķirurģiskas operācijas laikā vai tūlīt pēc tās beigām, ja pārāk izteikti paaugstinās
Jūsu asinsspiediens un/vai ja Jums ir pārāk ātra sirdsdarbība.
2.

PIRMS ESMOCARD LYO LIETOŠANAS

Nelietojiet ESMOCARD LYO šādos gadījumos
- Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret esmololu vai kādu citu šīs esmolola zāļu formas
sastāvdaļu.
- Ja Jums ir ļoti lēna sirdsdarbība vienlaikus ar sirdsdarbību kontrolējošo elektrisko impulsu pārvades
traucējumiem (šo traucējumu sauc par „sirds blokādi”).
- Ja Jums ir nopietna sirds mazspēja.
- Ja Jums ir ātra vai pārmaiņus ātra un lēna sirdsdarbība (šo traucējumu sauc par sinusa mezgla
vājuma sindromu).
- Ja Jums ir vēl neārstēta feohromocitoma (feohromocitoma ir virsnieru dziedzera(u) slimība, kas var
izraisīt pēkšņu asinsspiediena paaugstināšanos, stipras galvassāpes, svīšana un paātrināta
sirdsdarbība)
- Ja Jums ir traucēta sirds apgāde ar asinīm (šo traucējumu sauc par kardiogēnu šoku).
- Ja jums ir zems asinsspiediens.
- Ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens plaušu asinsvados (pulmonāla hipertensija) vai akūta astmas
lēkme.
- Ja Jums ir paaugstināta skābes koncentrācija organismā (šo traucējumu sauc par metabolu acidozi).
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Īpaša piesardzība, lietojot ESMOCARD LYO, nepieciešama šādos gadījumos
- JŪSU ĀRSTAM VAI MEDICĪNAS MĀSAI ESMOCARD LYO JĀŠĶĪDINA UN
JĀATŠĶAIDA.
- Visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība ir hipotensija (zems asinsspiediens). Tās pazīmes
var būt reiboņa vai viegla reiboņa sajūta (īpaši pieceļoties). To iespējams ātri novērst, samazinot
preparāta devu vai pārtraucot tā lietošanu. Parasti laikā, kad Jūs ārstēs ar esmololu, nepārtraukti
tiks kontrolēts Jūsu asinsspiediens un EKG.
Ārsts īpašu piesardzību ievēros gadījumā, ja Jums
- ir diabēts vai zema cukura koncentrācija asinīs (hipoglikēmija). Jums nepieciešama īpaša kontrole,
jo esmolols var maskēt simptomus, kas liecina par zemu cukura koncentrāciju asinīs;
- agrāk ir bijuši sirdsdarbības traucējumi. Jūsu ārsts Jūs ļoti rūpīgi kontrolēs attiecībā uz jebkādiem
sirdsdarbības traucējumu simptomiem. Nepieciešamības gadījumā tiks pārtraukta preparāta
lietošana, samazināta tā deva vai sākta īpaša ārstēšana;
- ir ādas reakcija injekcijas vietā. Injekcijai tiks izmantota cita vieta;
- ir elpceļu sašaurinājums vai sēkšana (piemēram, astmas gadījumā);
- ir psoriāze (kad uz Jūsu ādas ir zvīņaini plankumi) vai sadzijusi psoriāze;
- ir kāda alerģija. Esmolols var paaugstināt Jūsu jutību pret alerģijas izraisītāju un pastiprināt
alerģiskās reakcijas;
- ir asinsrites traucējumi, piemēram, pirkstu bālums (Reino slimība) vai sāpes, noguruma sajūta un
(dažkārt) dedzinošas sāpes kājās;
- ir nieru darbības traucējumi.
Citu zāļu lietošana
Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai medicīnas māsai par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā
esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, kā arī augu vai dabas vielu preparātus. Jūsu
ārsts pārbaudīs, vai kādas no Jūsu lietotajām zālēm neizmainīs Esmocard Lyo iedarbību.
Ir īpaši svarīgi pastāstīt savam ārstam, medicīnas māsai vai farmaceitam, ja lietojat kādas no turpmāk
minētajām zālēm:
• zāles, ko lieto pret sirds ritma traucējumiem, sāpēm krūšu kurvī (stenokardiju) un augstu
asinsspiedienu, piemēram, verapamilu un diltiazēmu;
• zāles, ko lieto gan sirds ritma traucējumu, gan sirds mazspējas ārstēšanai, piemēram, digoksīnu,
digitoksīnu, uzpirkstītes preparātus, hinidīnu, dizopiramīdu vai amiodaronu;
• zāles, ko lieto diabēta ārstēšanai, tostarp arī insulīnu un iekšķīgi lietojamās zāles;
• zāles, kas pazīstamas kā ganglijus bloķējošie līdzekļi (piemēram, trimetafāns);
• zāles, ko lieto saaukstēšanās vai deguna aizlikuma ārstēšanai un sauc par dekongestantiem;
• pretsāpju līdzekļus, piemēram, nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, kas pazīstami kā NPL;
• zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai, piemēram, „tricikliskos” antidepresantus, vai jebkuras citas
zāles garīgās veselības traucējumu ārstēšanai;
• klonidīnu, ko lieto paaugstināta asinsspiediena un migrēnas ārstēšanai;
• nifedipīnu, ko lieto pret sāpēm krūšu kurvī (stenokardiju), augstu asinsspiedienu un Reino slimību;
• varfarīnu, ko lieto asins šķidrināšanai;
• rezerpīnu, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;
• morfiju, ko lieto kā spēcīgu pretsāpju līdzekli;
• floktafenīnu (pretsāpju līdzeklis);
• amisulprīdu (zāles garīgo traucējumu ārstēšanai);
• suksametonija hlorīdu (pazīstams arī kā sukcinilholīns vai skolīns), ko lieto muskuļu atslābināšanai
(parasti operācijas laikā). Jūsu ārsts īpašu piesardzību ievēros arī lietojot Esmocard Lyo operācijas
laikā, kad Jūs saņemsiet anestēzijas līdzekļus un citas zāles.
Ja neesat drošs, vai kaut kas no iepriekš minētā neattiecas uz Jums, pirms Esmocard Lyo ievadīšanas
konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.
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Grūtniecība un zīdīšanas periods
Pieejamie dati par esmolola lietošanu cilvēka grūtniecības laikā nav pietiekami, lai apstiprinātu
lietošanas drošību. Tomēr pierādījumi par palielinātu iedzimtu defektu risku cilvēkam nav iegūti.
Tā kā trūkst pieredzes, ESMOCARD LYO lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama.
Pirms jebkuru zāļu lietošanas lūdziet padomu savam ārstam vai medicīnas māsai.
Vai esmolols izdalās mātes pienā, nav zināms. Tādēļ esmolola lietošanas laikā zīdīšana nav ieteicama.
Pirms jebkuru zāļu lietošanas lūdziet padomu savam ārstam vai medicīnas māsai.
3.

KĀ LIETOT ESMOCARD LYO

PIRMS LIETOŠANAS ESMOCARD LYO JĀIZŠĶĪDINA UN JĀATŠĶAIDA
Deva jāpielāgo individuāli. Jāievada sākumdeva, pēc tam jālieto balstdeva. Jūsu ārsts noteiks
lietošanas shēmu un, ievērojot nevēlamās blakusparādības, devu pēc vajadzības pielāgos.
ESMOCARD LYO ievada infūzijas veidā. Vēnā to ievada ārsts vai medicīnas māsa.
Lietošanas ilgums atkarīgs no efektivitātes un iespējamajām nevēlamajām blakusparādībām.
Ārstēšanas ilgumu noteiks Jūsu ārsts.
Esmolola deva parasti nav jāmaina, ja:
- Jums ir aknu darbības traucējumi;
- piederat gados vecāku pacientu grupai.
Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts ievēros nepieciešamo piesardzību.
Bērni un pusaudži
Bērniem un pusaudžiem esmolola lietošanas drošība un efektivitāte nav noteikta.
Ja esat saņēmis ESMOCARD LYO vairāk nekā noteikts
Ja Jums ir sajūta, ka esat saņēmis pārāk daudz esmolola, informējiet savu ārstu vai medicīnas māsu,
kas veiks turpmākos pasākumus.
Pārdozēšanas gadījumā iespējami šādi simptomi:
izteikta asinsspiediena pazemināšanās, lēna sirdsdarbība, pavājināta sirdsdarbība, pavājinātas
sirdsdarbības izraisīts šoks, elpošanas pasliktināšanās (elpošanas mazspēja), samaņas zudums līdz
komai, konvulsijas (krampji), slikta dūša, vemšana, zema cukura koncentrācija asinīs (hipoglikēmija).
Ja ESMOCARD LYO lietošana tiek pārtraukta
Ja Jums ir koronāro artēriju patoloģijas izraisīta sirds slimība (piemēram, stenokardija), pārtraucot
ārstēšanu ar ESMOCARD LYO, jāievēro piesardzība.
Infūzija tiks pārtraukta pakāpeniski.
Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai medicīnas māsai.
4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, ESMOCARD LYO var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Lielākā daļa blakusparādību izzūd 30 minūšu laikā pēc tam, kad pārtraukta ārstēšana ar
ESMOCARD LYO.
Ja pamanāt kādu no turpmāk minētajām blakusparādībām, kas var būt nopietnas, nekavējoties
pastāstiet par tām savam ārstam vai medicīnas māsai. Var būt jāaptur infūzija.

3

Blakusparādības norādītas pēc to biežuma:
ļoti bieži: skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10
bieži:
skar 1 līdz 10 lietotājus no 100
retāk:
skar 1 līdz 10 lietotājus no 1000
reti:
skar 1 līdz 10 lietotājus no 10 000
ļoti reti:
skar mazāk nekā 1 lietotāju no 10 000
nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem
Iespējamas šādas blakusparādības
Ļoti bieži: asinsspiediena pazemināšanās, svīšana
Bieži:
- miegainības sajūta
- galvassāpes
- koncentrēšanās grūtības
- reibonis
- viegla reiboņa sajūta
- tirpšana vai durstīšanas sajūta
- slikta dūša vai vemšana
- ēstgribas zudums
- ādas kairinājums vai sacietējums Esmocard Lyo injekcijas vietā
- vājuma sajūta
- noguruma (nespēka) sajūta
- nemiera vai depresijas sajūta
- apjukuma vai uzbudinājuma sajūta
Retāk:
- lēna sirdsdarbība
- pēkšņs samaņas zudums
- ģīboņa vai tuva ģīboņa sajūta
- krampju vai konvulsiju lēkmes
- garšas sajūtas izmaiņas
- runas traucējumi
- redzes traucējumi
- elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana
- šķidruma uzkrāšanās plaušās
- sēkšana
- deguna aizlikums
- trokšņi plaušās
- sausums mutē
- sāpes kuņģa rajonā
- gremošanas traucējumi
- aizcietējums
- urinācijas traucējumi
- ādas krāsas izmaiņas
- ādas apsārtums
- muskuļu un saišu sāpes
- asinsrites traucējumi rokās un kājās
- sejas bālums vai pietvīkums
- sāpes krūšu kurvī
- aukstuma vai augstas temperatūras sajūta (drudzis)
- sāpes un tūska Esmocard Lyo injekcijas vietā
- dedzināšanas sajūta injekcijas vietā
- domāšanas traucējumi
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Ļoti reti:
- izteikta sirdsdarbības ātruma samazināšanās
- sirdsdarbības apstāšanās
- asinsvadu jutīgums un ādas zonas ar paaugstinātu temperatūru un apsārtumu (tromboflebīts)
- šķīduma noplūdes ārpus injekcijas vietas izraisītas ādas pārmaiņas
Nav zināms (skarto cilvēku skaits nav zināms)
- Psoriāze (zvīņainu laukumu rašanās uz ādas).
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām
blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt savam ārstam vai medicīnas māsai.
5.

KĀ UZGLABĀT ESMOCARD LYO

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Nelietot ESMOCARD LYO pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc „Derīgs līdz”.
Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Lietošanas laikā uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Lietošanai sagatavots šķīdums 25 °C temperatūrā ir fizikāli un ķīmiski stabils 24 stundas. No
mikrobioloģijas viedokļa zāles jāizlieto tūlīt pēc atvēršanas un atšķaidīšanas. Ja tas nav izdarīts, par
lietošanu un ievadi atbild lietotājs. Parasti uzglabāšanas laiks nav garāks par 24 stundām

temperatūrā 2-8 °C, ja atvēršana, šķīdināšana un atšķaidīšana veikta kontrolētos un validētos
aseptiskos apstākļos.
Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet savam farmaceitam par
nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko ESMOCARD LYO satur
Aktīvā viela ir esmolola hidrohlorīds.
Vienā 50 ml flakonā ir 2500 mg esmolola hidrohlorīda. Citas sastāvdaļas šis preparāts nesatur.
1 ml pagatavota infūziju šķīduma koncentrāta satur 50 mg (50 mg/ml) esmolola hidrohlorīda.
1 ml atšķaidīta infūziju šķīduma satur 10 mg (10 mg/ml) esmolola hidrohlorīda.
ESMOCARD LYO ārējais izskats un iepakojums
Vienā flakonā ir 2500 mg balta vai gandrīz balta pulvera.
Flakona materiāls ir bezkrāsains I tipa stikls.
Vienā ESMOCARD LYO 2500 mg pulvera infūzijas šķīduma koncentrāta pagatavošanai paredzētajā
iepakojumā ir viens flakons.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
Wintergasse 85/1B
A-3002 Purkersdorf
Austrija
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Ražotājs
HIKMA Italia S.P.A.
Viale Certosa 10
Pavia (PV) 27100
Itālija
Šis medicīniskais produkts Eiropas ekonomiskās zonas (EEA) dalībvalstīs ir reģistrēts ar šādiem
nosaukumiem:
Beļģija:
Čehija:
Dānija:
Igaunija:
Somija:
Francija:
Vācija:
Grieķija:
Ungārija:
Īrija:
Itālija:
Latvija:
Lietuva:
Luksemburga:
Nīderlande:
Norvēģija:
Polija:
Portugāle:
Slovākija:
Slovēnija:
Spānija:
Zviedrija:
Lielbritānija:

ESMOCARD 2500 mg Poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion
ESMOCARD LYO 2500 mg Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
ESMOCARD LYO 2500 mg Infusioonilahuse kontsentraadi pulber
ESMOCARD 2500 mg Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
ESMOCARD 2500 mg Poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion
ESMOCARD LYO 2500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
ESMOCARD LYO 2500 mg Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος
προς έγχυση
ESMOCARD LYO 2500 mg Por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
ESMOCARD LYO 2500 mg powder for concentrate for solution for infusion
ESMOCARD 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
ESMOCARD LYO 2500 mg Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
ESMOCARD LYO 2500 mg Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
ESMOCARD LYO 2500 mg Poudre pour solution à diluer pour solution pour
perfusion
Esmolol HCl LYO Orpha 2500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor
infusie
ESMOCARD 2500 mg Pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæske,
oppløsning
ESMOCARD LYO 2500 mg Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do
infuzji
ESMOCARD LYO 2500 mg Pó para concentrado para solução para perfusão
ESMOCARD LYO 2500 mg Prášok na prípravu infúzneho koncentrátu
ESMOCARD LYO 2500 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
ESMOCARD LYO 2500 mg Polvo para concentrado para solución para perfusión
ESMOCARD 2500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Esmolol hydrochloride 250 mg powder for concentrate for solution for infusion

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta 06.04.2011
Medicīnas vai veselības aprūpes speciālistiem paredzētā informācija par šo zāļu lietošanu ir
pieejama ZA.
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