
PONVORY® (ponezimods)

NORĀDĪJUMI 
PACIENTIEM 

UN (VAI) VIŅU 
APRŪPĒTĀJIEM

Būtiskais, kas jāatceras par ārstēšanu ar 
Ponvory (ponezimodu)

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) 
elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot 

par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties 
“Pacientiem”. Tālrunis informācijai: 67078400 vai arī uz UAB “JOHNSON & 

JOHNSON” f iliāli Latvijā, Mūkusalas ielā 101, Rīgā, tālrunis: 371 67893561.

 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs 
iespējams ātri identif icēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs 

varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. 
Sīkāku informāciju skatīt punktā par blakusparādību ziņošanu.

Versija 1.0, EM-80421
Teksta pēdējais pārskatīšanas datums: 10.2021.

Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar Janssen medicīniskās 
informācijas nodaļu. Tālruņa Nr.: +371 6789 3561

E-pasta adrese: ikalere@its.jnj.com

Svarīga informācija pacientam  
par zāļu riska mazināšanu



Ievads

• Šajos norādījumos ir būtiska informācija par Ponvory (ponezimoda) 
devām, blakusparādībām, identif icētajiem un iespējamajiem riskiem, kā arī 
norādījumi attiecībā uz grūtniecību.

• Pirms uzsākat ārstēšanos, rūpīgi izlasiet šos norādījumus un Ponvory 
iepakojumā ielikto lietošanas instrukciju. Saglabājiet šos norādījumus un 
lietošanas instrukciju, jo ārstēšanās laikā šie dokumenti var būt jāpārlasa.

 Ponvory nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai tad, ja esat reproduktīvā 
vecumā un neizmantojat efektīvu kontracepcijas metodi. Ja esat 
reproduktīvā vecumā, Jums tiks izsniegta arī grūtniecībai specif iska 
pacientes atgādinājuma kartīte ar papildu informāciju. Izlasiet šo 
kartīti, jo tajā ir būtiska informācija.



Kas ir Ponvory, kādam nolūkam to lieto, 
un kā tas darbojas?

Kas ir Ponvory?
Ponvory satur aktīvo vielu ponezimodu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par 
sf ingozīna-1-fosfāta (S1P) receptoru darbības modulatoriem.

Kādam nolūkam lieto Ponvory?
Ponvory lieto, lai ārstētu pieaugušos ar aktīvu recidivējošu multiplo 
sklerozi (RMS).

Kas ir multiplā skleroze?
Multiplā skleroze (MS) ir ilgstoša autoimūna slimība, kas skar galvas un muguras 
smadzeņu nervus (centrālo nervu sistēmu).

• Parasti centrālajā nervu sistēmā nervu šķiedras klāj aizsargslānis, ko sauc 
par mielīnu.

• Ja cilvēkam ir MS, organisma imūnsistēma kļūdaini uzbrūk mielīna 
aizsargslānim, tā radot iekaisumu un bojājumus. Mielīna noārdīšanās 
pārtrauc nervu šķiedru pareizo darbību un izraisa dažādus MS simptomus.

Recidivējoša MS ir MS forma, kad šie uzbrukumi mielīnam atkārtojas (recidivē), 
izraisot simptomu rašanos. Pēc recidīva šie simptomi var pilnībā pāriet, tomēr 
paliekošu nervu sistēmas bojājumu dēļ daži simptomi var saglabāties.

Kā Ponvory darbojas?
Ponvory samazina cirkulējošo limfocītu – imūnā sistēmā iesaistīto balto asins 
šūnu – skaitu. Tas notiek, noturot tos limfoīdajos orgānos (limfmezglos). Tas 
nozīmē, ka ir pieejams mazāk limfocītu, kuri var uzbrukt galvas un muguras 
smadzenēs esošo nervu mielīna slāņiem. Samazinot nervu bojājumus pacientiem 
ar MS, samazinās lēkmju (recidīvu) skaits un būtiski palēninās slimības gaitas 
pasliktināšanās.

 



Ponvory terapijas uzsākšana

Sirdsdarbības uzraudzība

• Pirms uzsākt ārstēšanu, ārsts, izmantojot 
elektrokardiogrammu (EKG), pārbaudīs jūsu sirdi. Tas ir 
nepieciešams, lai konstatētu, kāds ir Jūsu sirds stāvoklis. 
Noteiktos gadījumos ārsts pēc pirmās Ponvory devas 
saņemšanas Jūs uzraudzīs vismaz četras stundas.

• pēc pirmās Ponvory devas saņemšanas Jums 
nekavējoties jāinformē ārsts par visām lēnas 
sirdsdarbības pazīmēm vai simptomiem (piemēram, 
reiboni, vertigo, sliktu dūšu vai sirdsklauvēm).

Vakcinācija

• Ārsts pārbaudīs, vai esat aizsargāts pret vējbakām. Ja 
neesat, Jums vismaz četras nedēļas pirms Ponvory 
terapijas uzsākšanas var būt nepieciešama vakcinācija 
pret vējbakām.

Asinsanalīzes

• Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jums var tikt izdarītas 
asinsanalīzes asinsainas noteikšanai un aknu darbības 
pārbaudei, ja tas nesen (pēdējos sešos mēnešos) vēl nav 
izdarīts.

Redze

• Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts pārbaudīs Jūsu redzi 
un izmeklēs acs mugurējo daļu.

Krampji un (vai) epilepsija

• Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jums jāinformē savs ārsts 
par to, vai Jums kādreiz ir bijuši krampji un vai jūsu 
ģimenes anamnēzē ir epilepsija.



Ārstēšanas uzsākšana

• Jūsu ārstēšana ar Ponvory tiks uzsākta, lietojot zāles no 
14 dienām paredzēta ārstēšanas uzsākšanas iepakojuma. Jums 
jāievēro tālāk redzamā un 14 dienām paredzētajā ārstēšanas 
uzsākšanas iepakojumā ieliktā 14 dienu titrēšanas shēma.

 

2 mg
vienreiz

dienā

Balstdeva, kad titrēšana 
ir pabeigta

20 mg perorāli vienreiz dienā

Viena tablete perorāli vienreiz dienā

Devas titrēšana

 1.–7. diena

1. diena 2. diena 3. diena 4. diena 5. diena 6. diena 7 .diena

8. diena 9. diena 10. diena 11. diena 12. diena 13. diena 14. diena

8.–14. diena

2 mg
vienreiz

dienā

3 mg
vienreiz

dienā

3 mg
vienreiz

dienā

4 mg
vienreiz

dienā

4 mg
vienreiz

dienā

5 mg
vienreiz

dienā

6 mg
vienreiz

dienā

7 mg
vienreiz

dienā

8 mg
vienreiz

dienā

9 mg
vienreiz

dienā

10 mg
vienreiz

dienā

10 mg
vienreiz

dienā

10 mg
vienreiz

dienā

Ponvory terapijas uzsākšana



Ponvory lietošanas laikā

Ārstēšanas pārtraukšana

• Ja četras dienas pēc kārtas vai ilgāk esat izlaidis 
Ponvory devas, Jums par to jāinformē ārsts. 
Jūs nedrīkstat atsākt Ponvory terapiju, vispirms 
nekonsultējoties ar ārstu, jo ārstēšanās būs jāatsāk, 
lietojot jaunu ārstēšanas uzsākšanas iepakojumu, un 
ārstam var būt nepieciešams vēlreiz pierakstīt Jūsu EKG.

Asinsspiediens

• Ponvory lietošanas laikā tiks regulāri pārbaudīts Jūsu 
asinsspiediens.

Infekcijas

• Ponvory lietošanas laikā un vēl vienu nedēļu pēc 
ārstēšanas beigām nekavējoties informējiet savu 
ārstu par visām infekcijas pazīmēm vai simptomiem, 
piemēram, drudzi vai gripai līdzīgiem simptomiem.

Ar redzi saistīti simptomi

• Ponvory lietošanas laikā un vēl vienu nedēļu pēc 
ārstēšanas beigām nekavējoties informējiet savu ārstu 
par jebkurām redzes pārmaiņām.

Aknu darbības traucējumi

• Ponvory lietošanas laikā nekavējoties informējiet savu 
ārstu par visām aknu darbības traucējumu pazīmēm vai 
simptomiem, piemēram, sliktu dūšu, vemšanu, sāpēm 
vēderā, noguruma sajūtu, ēstgribas zudumu, ādas vai acu 
baltumu dzelti vai tumšu urīnu. 



Elpošanas traucējumi

• Ponvory lietošanas laikā nekavējoties  
informējiet savu ārstu par pirmreizējiem vai 
pastiprinātiem elpošanas traucējumiem, piemēram, 
elpas trūkumu.

Ādas vēzis

• Ziņots, ka ar Ponvory ārstētajiem pacientiem ir radies 
ādas vēzis.

• Nekavējoties informējiet ārstu, ja Jums rodas jebkādi 
ādas mezgliņi, piemēram, spīdīgi pērļveida mezgliņi, 
plankumi uz ādas vai atvērtas brūcītes, kas nesadzīst 
pēc parastā dzīšanas laika (ir vairākas nedēļas pēc 
rašanās). Citi iespējamie ādas vēža simptomi ir ādas 
audu patoloģiska augšana vai pārmaiņas, piemēram, 
neparastas dzimumzīmes, kas ar laiku maina krāsu, 
formu vai lielumu.

• Jums jāierobežo saules vai ultravioletās (UV) gaismas 
iedarbība uz ādu, piemēram, valkājot aizsargājošu 
apģērbu un regulāri lietojot aizsarglīdzekli pret sauli 
ar augstu aizsardzības faktoru (SPF).

Neiroloģiskās pārmaiņas

• Ponvory lietošanas laikā nekavējoties informējiet 
ārstu, ja Jums rodas jebkādas neiroloģisku pārmaiņu 
pazīmes vai simptomi, piemēram, pēkšņas stipras 
galvassāpes, pēkšņs apjukums, pēkšņs redzes zudums 
vai citas redzes pārmaiņas vai ja Jums rodas krampji.

Ponvory lietošanas laikā



Sievietes reproduktīvā vecumā

• Nelietojiet Ponvory grūtniecības laikā, zīdīšanas periodā vai tad, ja esat 
sieviete reproduktīvā vecumā un neizmantojat efektīvu kontracepcijas 
metodi.

• Pirms Ponvory terapijas uzsākšanas:

• gan pirms Ponvory lietošanas uzsākšanas, gan regulāri arī vēlāk ārsts 
Jums izskaidros kaitīgās ietekmes risku vēl nedzimušajam bērnam, ja 
ārstēšanas laikā Jums iestāsies grūtniecība;

• Jums jābūt ārsta apstiprinātam negatīvam grūtniecības testam.

• Jums Ponvory lietošanas laikā un vismaz vienu nedēļu pēc tās pabeigšanas 
jāizmanto efektīva kontracepcijas metode. Par drošām kontracepcijas 
metodēm konsultējieties ar savu ārstu.

• Ja grūtniecības iestāšanās dēļ vai tādēļ, ka mēģināt panākt tās iestāšanos, 
jūs pārtrauksiet Ponvory lietošanu, var atjaunoties MS simptomi. To Jums 
izskaidros ārsts.

• Ja Ponvory lietošanas laikā un vēl vienu nedēļu pēc ārstēšanas 
pārtraukšanas Jums būs iestājusies grūtniecība, nekavējoties informējiet 
par to savu ārstu.

• Ja Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties jāpārtrauc ārstēties ar Ponvory.

• Sīkāka informācija un norādījumi par kontracepciju, grūtniecību un 
barošanu ar krūti ir grūtniecībai specif iskajā pacientes atgādinājuma 
kartītē.

Ziņošana par blakusparādībām
Ponvory ir jaunas zāles, un to drošums tiek cieši uzraudzīts. Ja pēc jebkuru zāļu 
lietošanas Jums rodas nevēlamas blakusparādības, sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu 
vai medmāsu. Tas attiecas arī uz visām blakusparādībām, kas nav minētas šīm zālēm 
pievienotajā lietošanas instrukcijā.

Informācija par ziņošanu:

Mārtiņš Strahs. Nacionālā līmeņa kontaktpersona farmakovigilances jomā  
Kompānija: UAB “JOHNSON & JOHNSON” f iliāle Latvijā. Adrese: Mūkusalas iela 101, 
Riga, LV-1004, Latvija. Tel: +371 6789 3561. Fax: +370 5278 6883. Mob: +371 29119782 
(komunikācijai ārpus darba stundām). Epasts: DrugSafetyBaltics@its.jnj.com

Informācija par ziņošanu par grūtniecību:

Mārtiņš Strahs. Nacionālā līmeņa kontaktpersona farmakovigilances jomā  
Kompānija: UAB “JOHNSON & JOHNSON” f iliāle Latvijā. Adrese: Mūkusalas iela 101, 
Riga, LV-1004, Latvija. Tel: +371 6789 3561. Fax: +370 5278 6883. Mob: +371 29119782 
(komunikācijai ārpus darba stundām). Epasts: DrugSafetyBaltics@its.jnj.com


