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PONVORY® (ponezimods)

KONTROLSARAKSTS  
ZĀĻU  

PARAKSTĪTĀJAM
Būtiskais, kas jāatceras pirms ārstēšanas,  

tās laikā un pēc ārstēšanas

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts 
aģentūrai (ZVA) elektroniski ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes 

“Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”, un izvēloties “Veselības 
aprūpes speciālistiem un iestādēm”. Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā 

jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438.

Versija 1.0, EM-80420
Teksta pēdējais pārskatīšanas datums: 10.2021

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

VAS tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām 
blakusparādībām. Vairāk informācijas skatīt nodaļā par blakusparādību 

paziņošanu.

Svarīga informācija veselības aprūpes 
speciālistiem par zāļu riska mazināšanu
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Zāļu parakstītāja kontrolsaraksta ievads

Šajā kontrolsarakstā nav sniegta visa informācija par Ponvory blakusparādību prof ilu vai šo zāļu informācija par 
lietošanu. Tas nozīmē, ka zāļu parakstītāja kontrolsaraksts jālasa paralēli Ponvory zāļu aprakstam (ZA).

Kā riska mazināšanas plāna daļa ir izstrādāti norādījumi pacientiem un (vai) aprūpētājiem un pacientes 
atgādinājuma kartīte par grūtniecību, kas jāizmanto, ar pacientiem apspriežot ārstēšanu.

Terapeitiskā indikācija

Ponvory ir indicēts, lai ārstētu pieaugušus pacientus ar recidivējošām multiplās sklerozes (RMS) formām, 
kuriem ir aktīva slimība atbilstoši klīniskajām vai vizuālās izmeklēšanas pazīmēm.

Papildinformācija

Sīkākus norādījumus par Ponvory lietošanu skatīt tā ZA, kas pieejams tīmekļvietnē https://www.ema.europa.
eu/en/documents/product-information/ponvory-epar-product-information_lv.pdf un ZVA tīmekļvietnē 
https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/.

 

Šajos norādījumos ietverta obligātā informācija par svarīgiem identif icētiem un potenciāliem 
ar Ponvory lietošanu saistītiem riskiem un to ietekmes mazināšanas pasākumiem, kā def inēts 
Ponvory  riska pārvaldības plānā.
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Ponvory® (ponezimoda) 
parakstītāja kontrolsaraksts
Kontrolsaraksts ir izstrādāts kā palīglīdzeklis, ārstējot pacientus ar Ponvory. Ir norādīts būtiskais, kas jāatceras 
pirms ārstēšanas uzsākšanas, tās laikā un pēc ārstēšanas.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas

Ponvory ir kontrindicēts pacientiem, kam ir:
• paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām;

• imūndef icīta stāvoklis;

• pēdējo 6 mēnešu laikā bijis miokarda infarkts, nestabila stenokardija, insults, tranzitora išēmijas 
lēkme (TIL), dekompensēta sirds mazspēja, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, vai arī III/
IV funkcionālās klases sirds mazspēja pēc Ņujorkas Sirds slimību asociācijas (NYHA) klasif ikācijas;

• Mobitz II tipa otrās pakāpes, trešās pakāpes atrioventrikulāra (AV) blokāde vai sinusa mezgla vājuma 
sindroms, izņemot gadījumus, kad pacientam ir implantēts funkcionējošs elektrokardiostimulators;

• smagas aktīvas infekcijas vai aktīvas hroniskas infekcijas;

• aktīvas ļaundabīgas slimības;

• vidēji smagi vai smagi aknu darbības traucējumi (attiecīgi B un C pakāpe pēc Child-Pugh klasif ikācijas);

• grūtniecības laikā un sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kuras nelieto efektīvus kontracepcijas 
līdzekļus.

Pacienta identif ikācijas dati
Vārds un uzvārds
Dzimšanas datums

Informācija par zāļu parakstītāju un (vai) ārstējošo veselības aprūpes speciālistu
Vārds un uzvārds
Paraksts
Datums
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Obligātās prasības pirms ārstēšanas uzsākšanas

☐ Jāpieraksta elektrokardiogramma (EKG), lai noteiktu, vai pacientam ir kādas jau iepriekš radušās sirds 
patoloģijas.

• Pacientiem, kam ir noteiktas jau iepriekš radušās patoloģijas, pēc pirmās devas saņemšanas ir ieteicama 
uzraudzība (skatīt punktu “Novērošana pēc pirmās devas”).

☐

☐

Tālākminētajiem pacientiem pirms Ponvory lietošanas uzsākšanas jākonsultējas ar kardiologu, lai noteiktu 
kopējo ieguvumu un risku un piemērotāko uzraudzības stratēģiju:

• pacientiem ar būtiski pagarinātu QT intervālu (QTc intervālu > 500 ms) vai kuri jau tiek ārstēti ar zālēm, kas 
pagarina QT intervālu un kurām ir zināma aritmogēna iedarbība (torsades de pointes risks);

• pacientiem ar priekškambaru plandīšanos un/vai mirdzēšanu vai aritmiju, kas tiek ārstēta ar Ia klases 
antiaritmiskiem līdzekļiem (piemēram, hinidīnu vai prokaīnamīdu) vai III klases antiaritmiskiem līdzekļiem 
(piemēram, amiodaronu vai sotalolu);

• pacientiem ar nestabilu sirds išēmisko slimību, dekompensētu sirds mazspēju, kas radusies vairāk nekā 
sešus mēnešus pirms ārstēšanas uzsākšanas, sirds apstāšanos anamnēzē, cerebrovaskulāru slimību (PIL vai 
insultu vairāk nekā sešus mēnešus pirms ārstēšanas uzsākšanas) un nekontrolētu hipertensiju. Tā kā šādi 
pacienti var slikti panest būtisku bradikardiju, ārstēšana ar šīm zālēm nav ieteicama;

• pacientiem ar Mobitz II tipa otrās pakāpes AV blokādi vai augstākas pakāpes AV blokādi, sinusa mezgla 
vājuma sindromu vai sinoatriālu sirds blokādi anamnēzē;

• pacientiem ar recidivējošām sinkopēm vai simptomātisku bradikardiju anamnēzē;

• pacientiem, kuri vienlaikus tiek ārstēti ar zālēm, kas palēnina sirdsdarbību, piemēram, bēta blokatoriem, 
nedihidropiridīnu grupas kalcija kanālu blokatoriem (diltiazēmu un verapamilu) un citām zālēm, kas var 
palēnināt sirdsdarbību, piemēram, digoksīnu. Jāapsver nepieciešamība šo zāļu vietā parakstīt zāles, kas 
nepalēnina sirdsdarbību. Vienlaicīga šo zāļu lietošana Ponvory terapijas uzsākšanas laikā var būt saistīta ar 
smagu bradikardiju un sirds blokādi.

Šim pacientam kardiologa konsultācija nav nepieciešama.

☐ Jāpārskata nesen (veiktas sešu mēnešu laikā pirms ārstēšanas uzsākšanas vai pēc multiplās sklerozes (MS) 
iepriekšējās terapijas pārtraukšanas) noteiktā pilnā asinsaina (t.sk. absolūtais limfocītu skaits).

☐ Jāpārskata nesen (sešu mēnešu laikā pirms ārstēšanas uzsākšanas) noteiktie aknu funkciju testi - transamināžu 
un bilirubīna līmenis.

☐ Pirms ārstēšanas uzsākšanas jāizmeklē acs dibens, arī makula. Ponvory terapiju pacientiem ar makulas tūsku 
nedrīkst sākt, kamēr makulas tūska nav izzudusi.

• Pacientiem, kam anamnēzē ir uveīts vai cukura diabēts, pirms Ponvory terapijas uzsākšanas ir 
nepieciešama regulāra acs dibena (arī makulas) izmeklēšana.

☐ Pirms ārstēšanas uzsākšanas jāpārliecinās par negatīvu grūtniecības testa rezultātu sievietēm ar reproduktīvo 
potenciālu vai ka attiecīgajai sievietei grūtniecības tests nav nepieciešams.

☐ Sievietes ar reproduktīvo potenciālu jāinformē par nopietnu risku auglim un nepieciešamību Ponvory terapijas 
laikā izmantot efektīvu kontracepcijas metodi.

☐ Pacientiem, kam nav dokumentēta un VAS apstiprināta vējbaku infekcija anamnēzē vai kuri nav saņēmuši pilnu 
vakcinācijas kursu pret varicella zoster vīrusu (VZV), ir jāveic VZV antivielu tests.

• Ja tā rezultāts ir negatīvs, vakcinācija pret VZV ieteicama vismaz četras nedēļas pirms Ponvory terapijas 
uzsākšanas, lai tiktu sasniegts pilns vakcinācijas efekts izveidoties.

☐ Pacientiem ar smagām aktīvām infekcijām Ponvory terapijas uzsākšana jāatliek tik ilgi, kamēr infekcija nav 
izārstēta.

☐ Jāpārskata pašlaik lietotās un iepriekš lietotās zāles. Ja pacients lieto vai iepriekš ir lietojis pretaudzēju līdzekļus, 
imūnsupresantus vai imūnmodulatorus pirms ārstēšanas uzsākšanas jāņem vērā, ka ir iespējama neparedzēta 
papildu ietekme uz imūnsistēmu.

☐ Jāuzzina, vai pacients lieto zāles, kas var palēnināt sirdsdarbību vai atrioventrikulāro impulsu pārvadi.
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Ārstēšanas uzsākšana  
(arī atsākšanas kritēriji)

Devas palielināšana, uzsākot ārstēšanu
Ārstēšana jāuzsāk ar zālēm no 14 dienu ārstēšanas uzsākšanas iepakojuma. 1. dienā ārstēšana jāuzsāk ar vienu 
2 mg tableti perorāli vienreiz dienā un jāturpina attēlā parādītā 14 dienu titrēšanas shēma.

• Pēc titrēšanas pabeigšanas ieteicamā Ponvory uzturošā deva ir viena 20 mg tablete perorāli vienreiz dienā. 

Ponvory terapijas atsākšana pēc ārstēšanas pārtraukšanas devas titrēšanas vai uzturošās devas 
periodā

• Ja ir izlaistas mazāk nekā četras devas pēc kārtas, ārstēšana jāturpina ar pirmo izlaisto devu.

• Ja ir izlaistas vismaz četras devas pēc kārtas, ārstēšana jāatsāk ar titrēšanas shēmas 1. dienas devu 
(2 mg), izmantojot jaunu ārstēšanas uzsākšanas iepakojumu.

• Ja titrēšanas vai uzturošās devas periodā ir izlaistas vismaz četras devas pēc kārtas, ir ieteicama tā 
pati uzraudzība pēc pirmās devas kā ārstēšanas uzsākšanas laikā.

 

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
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Novērošana pēc pirmās devas

Ja pacientam ar jau esošiem sirdsdarbības traucējumiem ir nepieciešama uzraudzība pēc pirmās devas, 
jārīkojas tālāk norādītajā veidā.

psm – pulsa sitieni minūtē; EKG – elektrokardiogramma, SĀ – sirdsdarbības ātrums, QTc –koriģētais QT intervāls.

☐ Pacientam nav atbilstošu iepriekšēju sirds stāvokļu , tādēļ uzraudzība pēc pirmās devas nav nepieciešama.

Uzraudzība pēc pirmās devas ir ieteicama pacientiem ar noteiktiem jau esošiem sirds stāvokļiem:

• sinusa bradikardiju (sirdsdarbības ātrumu (SĀ)< 55 pulsa sitieni minūtē - psm);

• pirmās vai otrās pakāpes (Mobitz I tipa) AV blokādi; vai

• miokarda infarktu vai sirds mazspēju vairāk nekā sešus mēnešus pirms ārstēšanas uzsākšanas.

JĀ

NĒ

JĀ

NĒ

JĀ

NĒ

• Pacients pēc pirmās devas četras stundas jānovēro attiecībā uz bradikardijas 
simptomiem, un vismaz reizi stundā jāpārbauda viņa pulss un asinsspiediens

Četru stundu novērošanas perioda beigās jāpieraksta pacienta EKG

 
  

•

 

    Ja pēc pirmās nepieciešama uzraudzība, tai jābūt vismaz četras stundas ilgai

Vai pacientam pēc devas saņemšanas ir radusies 
simptomātiska bradikardija, bradiaritmija vai ar 
impulsu pārvadi saistīti simptomi?

Vai pacienta EKG četras stundas pēc devas 
saņemšanas norāda uz QTc ≥ 500 ms?

Vai ir nepieciešama farmakoterapija?

Uzraudzība jāturpina visu nakti un četru stundu 
uzraudzība jāatkārto pēc otrās devas saņemšanas

Uzraudzība jāturpina līdz 
atklāto patoloģiju 

izzušanai (pat ja nav 
simptomu)

Uzraudzība pēc 
pirmās devas 
saņemšanas ir 

pabeigta

Jāuzsāk piemērota 
aprūpe un 

nepārtraukta EKG 
uzraudzība, kas jāturpina 
līdz simptomu izzušanai.

Vai četras stundas pēc devas saņemšanas pacienta 
SĀ ir < 45 psm?

Vai četras stundas pēc devas saņemšanas pacienta 
SĀ ir vismazākais no visiem mērījumiem?

Vai četras stundas pēc devas saņemšanas pacienta 
EKG norāda uz pirmreizēju 2. vai augstākas 
pakāpes AV blokādi?
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Ārstēšanas laikā

Limfocītu skaits perifērajās asinīs
Ponvory samazina limfocītu skaitu perifērajās asinīs. Pirms ārstēšanas uzsākšanas visiem pacientiem jānosaka 
pilna asinsaina un limfocītu skaits (skatīt punktu “Pirms ārstēšanas uzsākšanas”).

☐ Pilna asinsaina periodiski jānosaka arī Ponvory terapijas laikā.

• Ja ir apstiprināta absolūtā limfocītu skaita samazināšanās līdz < 0,2 × 109 šūnām/l, Ponvory terapija 
jāpārtrauc līdz brīdim, kad šis skaits ir sasniedzis > 0,8 × 109 šūnas/l, un pēc tam var apsvērt Ponvory 
terapijas atsākšanu.

Apsvērumi par imūnsupresīvo darbību

Ponvory ir raksturīga imūnsupresīva darbība, un tā pacientiem rada noslieci uz infekcijām (arī oportūnistiskām), 
kas var būt letālas, un var palielināt audzēju (īpaši ādas audzēju) risku.

☐ Pacienti cieši jāuzrauga, īpaši tie, kam ir konkurenti stāvokļi vai zināmi riska faktori, piemēram, imūnsupresīva 
terapija anamnēzē. Terapijas pārtraukšana pacientiem ar palielinātu infekciju vai audzēju risku katrā konkrētajā 
gadījumā jāvērtē individuāli.

☐ Nopietnas infekcijas laikā jāapsver nepieciešamība uz laiku pārtraukt ārstēšanu.

☐ Jāievēro piesardzība, vienlaikus parakstot pretaudzēju līdzekļus un imūnmodulatorus, jo ir iespējama 
papildinoša iedarbība uz imūnsistēmu. Tā paša iemesla dēļ lēmums par vienlaicīgu ilgstošu ārstēšanu ar 
kortikosteroīdiem jāpieņem pēc rūpīgas apsvēršanas, kā arī pārtraucot lietot zāles, kurām ir gara imūnā 
iedarbība, rūpīgi jānovērtē to eliminācijas pusperiods un iedarbības mehānisms.

☐ Jābūt modriem attiecībā uz ļaundabīgiem ādas jaunveidojumiem.

• Pacients jābrīdina, ka nav atļauts sevi pakļaut UV un saules staru iedarbībai, neizmantojot aizsarglīdzekļus.

• Jānodrošina, lai pacienti netiktu vienlaikus ārstēti, izmantojot fototerapiju ar ultravioletajiem B tipa (UVB) 
stariem vai fotoķīmijterapiju ar ultravioleto A tipa (UVA) staru un psoralēna kombināciju.

• Pacienti ar jau bijušām ādas patoloģijām, kā arī pacieti, kam ir radušies pirmreizēji ādas bojājumi vai tādi 
ādas bojājumi, kas ir mainījušies, jānosūta pie dermatologa, kas ieteiks piemērotas uzraudzības metodes.

☐ Ir ieteicama modrība attiecībā uz infekciju simptomiem. Pacienti jāinformē par to, ka ārstēšanas laikā un līdz 
vienai nedēļai pēc pēdējās Ponvory devas saņemšanai šo zāļu parakstītājs nekavējoties jāinformē par infekciju 
simptomiem.

• Ziņots par letāliem kriptokoku izraisīta meningīta (KM) un diseminētas kriptokoku infekcijas gadījumiem 
ar citiem sf ingozīna-1-fosfāta (S1P) receptoru darbības modulatoriem ārstētiem pacientiem .

• Ja ir aizdomas par KM, ārstēšana ar Ponvory jāatliek līdz brīdim, kad ir izslēgta kriptokoku infekcijas 
iespējamība.

• Ja ir noteikta KM diagnoze, jāuzsāk piemērota ārstēšana.

• Ziņots, ka ar citu S1P receptoru darbības modulatoru vai citām MS terapijai paredzētajām zālēm 
ārstētiem pacientiem ir bijuši oportūnistiskas John Cunningham poliomas vīrusa (JCV) infekcijas izraisīti 
progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas (PML) gadījumi. Ārstiem jābūt modriem attiecībā uz 
klīniskiem simptomiem un MRI atradēm un, kas liecina par PML.

• Ja ir aizdomas par PML, ārstēšana ar Ponvory jāatliek līdz brīdim, kad ir izslēgta PML iespējamība.

• Ja ir apstiprināta PML diagnoze, ārstēšana ar Ponvory jāpārtrauc.

☐ Dzīvu novājinātu vakcīnu lietošana var radīt infekciju risku, tādēļ ārstēšanas laikā un līdz vienai nedēļai pēc tās 
pārtraukšanas no šādu vakcīnu lietošanas ir jāizvairās.

• Ja ir nepieciešama dzīvas novājinātas vakcīnas lietošana Ponvory terapijas laikā, tā ir jāpārtrauc uz vienu 
nedēļu pirms un uz četrām nedēļām pēc plānotās vakcinācijas.
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Acu izmeklēšana
Ponvory paaugstina makulas tūskas risku.

☐ Ja pacientam jebkurā Ponvory terapijas posmā ir sūdzības par jebkādām redzes pārmaiņām, jāizmeklē acs 
dibens un makula.

☐ Pacienti jāinformē, ka jāziņo par redzes pārmaiņām.

☐ Jāizmeklē pacienti, kam ir saskatāmi makulas tūskas simptomi.

• Ja ir apstiprināta makulas tūska, ārstēšana ar Ponvory jāpārtrauc.

• Pieņemot lēmumu par to, vai pēc makulas tūskas izzušanas Ponvory terapiju atsākt, jāņem vērā iespējamie 
ieguvumi un risks konkrētam pacientam.

☐ Pacientiem, kuriem anamnēzē ir uveīts vai cukura diabēts, pirms Ponvory terapijas uzsākšanas regulāri jāizmeklē 
acs dibens, tai skaitā makula, un terapijas laikā jāveic papildu pārbaudes.

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu
Ponvory ir kontrindicēts grūtniecēm un sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, kuras neizmanto efektīvu 
kontracepcijas metodi.

☐ Ārstēšanas laikā grūtniecības testi jāveic regulāri ar piemērotiem starplaikiem.

☐ Pirms Ponvory terapijas uzsākšanas un tās laikā, izmantojot pacientes atgādinājuma kartīti par grūtniecību, 
sievietes ar reproduktīvo potenciālu ir jākonsultē par iespējamo nopietno risku auglim laikā, kad viņas tiek 
ārstētas ar Ponvory.

☐ Sievietes ar reproduktīvo potenciālu jāinstruē, ka Ponvory terapijas laikā un vismaz vienu nedēļu pēc tās 
pārtraukšanas ir jāizmanto efektīvu kontracepcijas metodi.

☐ Sievietes ar reproduktīvo potenciālu jāinstruē, ka Ponvory terapija jāpārtrauc vismaz vienu nedēļu pirms 
mēģinājuma ieņemt bērnu.

• Pacientei jāpaskaidro, ka, pārtraucot ārstēšanu ar Ponvory grūtniecības vai bērna ieņemšanas 
mēģinājumu dēļ, slimības aktivitāte var atjaunoties.

☐ Ja sievietei grūtniecība iestājas ārstēšanas laikā, Ponvory lietošana nekavējoties jāpārtrauc. Jāsniedz medicīniski 
ieteikumi par Ponvory terapijas kaitīgas ietekmes risku auglim un jānodrošina novērošanas izmeklējumi.

☐ Informējiet sievieti, kas lieto Ponvory, ka viņa nedrīkst barot ar krūti.

☐ Ja Ponvory terapijas laikā iestājas grūtniecība, neatkarīgi no tā, vai ir radušās blakusparādības, par to jāpaziņo:

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

• Uzņēmumā Janssen ir izstrādāta Pastiprināta grūtniecības iznākumu uzraudzības programma (“Pregnancy 
Outcomes Enhanced Monitoring” jeb POEM), lai vāktu informāciju par grūtniecību pacientēm, kas bijušas 
pakļautas Ponvory iedarbībai tieši pirms grūtniecības iestāšanās vai grūtniecības laikā, un par zīdaiņu 
iznākumiem 12 mēnešus pēc viņu nākšanas pasaulē.

• Ārsti tiek aicināti iekļaut grūtnieces programmā POEM, sazinoties ar Nacionālā līmeņa kontaktpersonu 
farmakovigilances jomā Mārtiņu Strahu e-pastā DrugSafetyBaltics@its.jnj.com vai pa  
telefonu +371 6789 3561, kā norādīts iepriekš.

• Sīkāku informāciju skatīt sievietēm ar reproduktīvo potenciālu paredzētajā atgādinājuma kartītē par 
grūtniecību.

☐ Šai pacientei grūtniecības tests nav piemērojams.

☐ Šai pacientei brīdinājumi par iespējamu grūtniecības iestāšanos nav nepieciešami.
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Apsvērumi par aknu darbību

Ponvory lietojušu pacientu asinīs var paaugstināties transamināžu un bilirubīna līmenis 

☐ Pacienti, kuriem ārstēšanas ar Ponvory laikā ir simptomi, kas liecina par aknu darbības traucējumiem, ir 
jākontrolē, vai nerodas hepatotoksicitāte.

☐ Ja ir apstiprināti būtiski aknu bojājumi, piemēram, ja alanīnaminotransferāzes (AlAT) līmenis ir vairāk nekā 
trīsreiz augstāks par normas augšējo robežu (NAR), un kopējā bilirubīna līmenis ir vairāk nekā divreiz augstāks 
par (NAR), terapija jāpārtrauc.

Apsvērumi par elpošanas sistēmas darbību

Ponvory lietošana var pasliktināt plaušu darbību.  

☐ Ponvory terapijas laikā atbilstoši klīniskajām indikācijām spirometriski jāvērtē elpošanas funkcija.

Apsvērumi par asinsspiedienu  

☐ Ponvory terapijas laikā regulāri jāmēra pacienta asinsspiediens.

Apsvērumi par nervu sistēmas darbību

☐ Ziņots, ka ar Ponvory ārstētajiem pacientiem ir bijuši krampji. Ārstiem jābūt modriem attiecībā uz krampjiem, 
īpaši tad, ja pacienta anamnēzē ir krampji un viņa ģimenes anamnēzē ir epilepsija.

☐ Ziņots, ka S1P receptoru modulatorus saņēmušiem pacientiem retos gadījumos ir novērots mugurējās 
atgriezeniskās encefalopātijas sindroms jeb PRES.

• Ja ar Ponvory ārstētam pacientam rodas negaidīti neiroloģiski vai psihiatriski simptomi, par paaugstinātu 
intrakraniālo spiedienu liecinoši simptomi, vai paātrinās neiroloģiskā stāvokļa pasliktināšanās, 
nekavējoties jānozīmē pilna f iziska un neiroloģiska izmeklēšana. Jāapsver arī MR izmeklēšana.

• Ja ir aizdomas par PRES, ārstēšana ar Ponvory jāpārtrauc.

• PRES simptomi parasti ir pārejoši, tomēr var attīstīties išēmisks insults vai cerebrāla asiņošana. Novēlota 
diagnozes noteikšana un ārstēšana var radīt paliekošas neiroloģiskas sekas.

Papildu apsvērumi  

☐ Visiem pacientiem jāizsniedz “Norādījumi pacientiem un (vai) viņu aprūpētājiem”.

☐ Ja tas nepieciešams, pacientēm jāizsniedz “Pacientes atgādinājuma kartīte par grūtniecību”.
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