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TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE 

POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA 
 
 
 
 
Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi 

omaduste kokkuvõtet. Kui te määrate Bosentan Norameda´t, andke patsiendile patsiendi 

info ja meeldetuletuskaart.  
 
 
 
 

Näidustused 
 
Bosentan Norameda on näidustatud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni WHO III 

funktsionaalsesse klassi kuuluvate patsientide raviks, et parandada koormustaluvust ja 

vähendada sümptomeid.  
 
 
Efektiivsus on tõestatud järgmistel juhtudel: 

 
    Primaarne (idiopaatiline ja pärilik) pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon. 

    Skleroderma korral sekundaarselt tekkinud pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon 

ilma olulise interstitsiaalse kopsuhaiguseta.  

    pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon, mis on seotud kaasasündinud šuntidega 

süsteemsest vereringest kopsuringesse ja Eisenmengeri sündroomiga.  

 
 
Mõningast paranemist on täheldatud ka WHO II funktsionaalsesse klassi kuuluvatel 

patsientidel. 
 
Bosentan ja rasedus 

 
Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust (teratogeensust, embrüotoksilisust). Puuduvad 

usaldusväärsed andmed Bosentan Norameda kasutamise kohta rasedatel naistel. Võimalik 

toime inimesele ei ole teada. Raseduse korral, tuleb patsienti informeerida võimalikest riskidest 

lootele. 
 

 Kasutamine rasedatel on vastunäidustatud. 

 Enne Bosentan Norameda ravi alustamist viljastumisvõimelises eas olevatel naistel, 

tuleb veenduda, et patsient ei ole rase, patsienti tuleb nõustada efektiivsete 

rasestumisvastaste meetodite osas ning alustada vajadusel usaldusväärse 

kontratseptsiooniga.  

 Patsiendid ja arstid peavad olema teadlikud, et farmakokineetiliste koostoimete tõttu 

võib bosentaan vähendada hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsust. Seetõttu ei tohi 

viljastumisvõimelises eas olevad naised kasutada hormonaalseid kontratseptiive (sh 

suukaudsed, süstitavad, transdermaalsed, implanteeritavad) ainsa rasestumisvastase 

meetodina. Patsiendid peavad kasutama täiendavat usaldusväärset rasestumisvastast 

barjäärimeetodit – nt kondoom, pessaar või rasestumisvastase ainega käsn. Kui kahtlete, 

millist rasestumisvastast meetodit patsiendile soovitada, konsulteerige günekoloogiga.  

 Kuna on võimalik, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ei toimi Bosentan 

Norameda ravi ajal, ning arvestades, et pulmonaalne hüpertensioon võib raseduse ajal 
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süveneda, on soovitatav bosentaan-ravi ajal teostada rasedustest iga kuu raseduse 

võimalikult varajaseks avastamiseks.  
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Fertiilsus 

Loomkatsed näitasid toimeid munanditele. Uuringus, milles uuriti bosentaani toimeid 

munandite funktsioonile meessoost PAH-ga patsientidel, leiti, et 8-l patsiendil 24-st vähenes 

spermatosoidide hulk 42% võrreldes algväärtusega pärast 3 või 6 kuud kestnud bosentaanravi. 

Põhinedes nendele leidudele ja prekliinilistele andmetele ei saa välistada, et bosentaanil on 

kahjulik toime meeste spermatogeneesile. Samuti ei saa pärast ravi bosentaaniga välistada 

poistel pikaajalist toimet fertiilsusele.   

 

Bosentaan ja hepatotoksilisus 

 

Bosentaan on hepatotoksiline. 

Kerge maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel (Child-Pugh klass A) ei ole täheldatud 

muutusi farmakokineetikas. Bosentaan on vastunäidustatud Child-Pugh klass B või C ehk 

mõõduka kuni raske maksakahjustuse korral. Bosentaani ei tohi kasutada, kui maksa 

aminotransferaaside (nt aspartaataminotransferaas (ASAT) ja/või alaniinaminotransferaas 

(ALAT)) tase ületab 3 korda normi ülemise piiri.  

 

Maksa aminotransferaaside aktiivsust tuleb määrata 
 

    enne ravi alustamist 

    e d a s p i d i  k u u a j a l i s t e  i n t e r v a l l i d e g a  k o g u  b o s e n t a a n - r a v i  a j a l  

    2  n ä d a l a t  p ä r a s t  i g a t  a n n u s e  s u u r e n d a m i s t  
 
 

Patsiendi maksaensüümide taseme hoolikas jälgimine ja annuse kohandamine on vajalik, 

kui tase ületab normi ülemise piiri rohkem kui 3-kordselt. 

 

Soovitused ALAT´i ja ASAT´i aktiivsuse tõusu korral: 

 
> 3 ja ≤ 5 × ULN           Kinnitage teise maksafunktsiooni testi abil; kui see leiab 

kinnitust, tuleb individuaalselt hinnata, kas vähendada annust ja 

jätkata ravi või katkestada bosentaani manustamine. Jätkake 

aminotransferaaside taseme jälgimist vähemalt iga 2 nädala järel. 

Kui aminotransferaaside tasemed langevad ravieelsete 

väärtusteni, kaaluge bosentaan-ravi jätkamist või uuesti 

alustamist vastavalt alltoodud tingimustele.   
 

> 5 ja ≤ 8 × ULN           Kinnitage teise maksafunktsiooni testi abil; kui see leiab 

kinnitust, katkestage ravi ja jälgige maksafunktsiooni vähemalt 

iga 2 nädala järel. Kui aminotransferaaside tasemed langevad 

ravieelsete väärtusteni, kaaluge bosentaan-ravi uuesti alustamist 

vastavalt alltoodud tingimustele.    
 

> 8 × ULN                         R a v i  t u l e b  k a t k e s t a d a  n i n g  b o s e n t a a n - r a v i  

m i t t e  u u e s t i  a l u s t a d a .   
 
Maksakahjustuse kliiniliste sümptomite ilmnemisel, nt iiveldus, oksendamine, palavik, 

kõhuvalu, ikterus, ebatavaline letargia või väsimus, gripilaadne sündroom (artralgia, müalgia, 

palavik), tuleb ravi katkestada ja bosentaan-ravi mitte uuesti alustada.  
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Ravi uuesti alustamine 

 
Bosentaan-ravi uuesti alustamist tuleb kaaluda vaid juhul, kui võimalik bosentaan-ravist 

saadav kasu ületab võimalikud riskid ja kui maksa aminotransferaaside tasemed pöörduvad 

ravieelsele tasemele. Soovitatav on pidada nõu hepatoloogiga. Ravi uuesti alustamisel tuleb 

jälgida SPC-s toodud annustamis- ja manustamisjuhiseid. Pärast ravi uuesti alustamist, tuleb 

aminotransferaaside taset määrata 3 päeva pärast, seejärel 2 nädala pärast ning edaspidi 

vastavalt ülaltoodud soovitustele.  
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Bosentaan ja hemoglobiini kontsentratsioon 
 
Bosentaanravi seostatakse hemoglobiini taseme langusega, mis on bosentaani annusest sõltuv.  
 
Soovitatav on jälgida hemoglobiini kontsentratsiooni: 

    enne ravi alustamist 

    iga kuu ravi esimese 4 kuu jooksul ja 

    seejärel 1 kord kvartalis 
 
Kui hemoglobiini tase langeb kliiniliselt olulisel määral, tuleb hinnata põhjuseid ja 

vajadusel määrata vastav ravi.  
 
Bosentaan ja koostoimed teiste ravimitega  

 

Bosentan Norameda on tsütokroom P450 (CYP) isoensüümide CYP2C9 ja CYP3A4 

indutseerija. Seega väheneb Bosentan Norameda manustamisel nende isoensüümide poolt 

metaboliseeritavate ainete plasmakontsentratsioon ja võib muutuda nende efektiivsus.  

Nende ravimite annuseid tuleb Bosentan Norameda-ravi alustamisel, annuste muutmisel või ravi 

katkestamisel vajadusel korrigeerida. 

 

Bosentaanil on laialdaselt koostoimeid, kui seda manustatakse koos tsütokroom P450 (CYP) 

isoensüümide CYP3A4 ja CYP2C9 substraatide, inhibeerijate ja indutseerijatega. Nii CYP3A4 

inhibiitorite ja CYP2C9 inhibiitorite samaaegset kasutamist koos Bosentan Norameda´ga tuleb 

vältida.  

 

Bosentan Norameda manustamine koos tsüklosporiin A-ga on vastunäidustatud. 

 

Bosentan Norameda manustamine annuses 125 mg kaks korda ööpäevas 7 päeva jooksul koos 

hormonaalse rasestumisvastase vahendiga, mis sisaldas 1 mg noretisterooni ja 35 mikrogrammi 

etünüülöstradiooli, vähendas noretisterooni ja etünüülöstradiooli AUC-d vastavalt 14% ja 31%. 

Seetõttu ei peeta ainult hormoonidel põhinevate rasestumisvastaste vahendite kasutamist 

olenemata nende manustamisviisist usaldusväärseks rasestumisvastaseks meetodiks. 

 

Bosentan Norameda samaaegne kasutamine koos glibenklamiidiga, flukonasooliga ja 

rifampitsiiniga ei ole soovitatav.  

 

Manustades samaaegselt koos lopinaviiri ja ritonaviiriga või teiste proteaasi inhibiitoriga, tuleb 

jälgida patsiendi taluvust Bosentan Norameda suhtes. 

 

Lisateavet vaata ravimi omaduste kokkuvõttest.  

 

 

Vedelikupeetuse ravi 

 

Patsiente on soovitatav jälgida vedelikupeetuse sümptomite suhtes (nt kaalutõus), eriti, kui 

patsiendil esineb samaaegselt raskekujuline süstoolse funktsiooni häire. Selliste sümptomite 

ilmnemisel on soovitatav alustada ravi diureetikumidega või suurendada diureetikumi annust 

patsiendil, kes juba kasutab diureetikume. 

Enne ravi alustamist Bosentan Norameda´ga, tuleb vedelikupeetusega patsientidel kaaluda ravi 

alustamist diureetikumidega. 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine 
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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 www.ravimiamet.ee kaudu.  

 

 

Lisateave 

UAB Norameda Eesti filiaal, Akadeemia 21/3, 12618 Tallinn, Harjumaa 

Tel +372 585 54393 

 
 
 


