
 

FERRING PHARMACEUTICALS ATŠAUKIA IŠ RINKOS VAISTINĮ PREPARATĄ MINIRIN® 

10 MIKROGRAMŲ/IŠPURŠKIME NOSIES PURŠKALAS (TIRPALAS) (DESMOPRESINAS) 

 

Įmonė Ferring Pharmaceuticals inicijavo prevencinį savanorišką vaistinio preparato 

Minirin® 10 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) (desmopresinas) visų serijų 

atšaukimą iš rinkos po to, kai tyrimų metu buvo nustatyti specifikacijų neatitinkantys rezultatai. 

Ferring atliko preliminarų pavojaus sveikatai vertinimą (angl. Health Hazard Evaluation) 

ir padarė išvadą, kad šio specifikacijos neatitinkančio gydymo taikymas kai kuriems 

pacientams galėtų sukelti neigiamų pasekmių sveikatai dėl galimai padidėjusios desmopresino 

koncentracijos. Iki šiol Ferring nėra gavusi pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius, 

galimai susijusius su komplikacijomis dėl per didelės desmopresino koncentracijos poveikio. 

Jeigu pacientams ar jų globėjams kyla klausimų, jie turėtų nedelsdami kreiptis į savo 

gydantį gydytoją. 

Ferring įsipareigoja užtikrinti, kad mūsų vaistai atitiktų aukščiausius kokybės standartus 

mūsų pacientams, ir informavo sveikatos priežiūros institucijas atitinkamose šalyse. Vykdant 

tolesnį tyrimą, Ferring ir toliau teiks ataskaitas nacionalinėms sveikatos priežiūros institucijoms 

ir užtikrins ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimą, kad būtų išvengta pasikartojimo. 

Minirin® 10 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) (desmopresinas) yra 

įtrauktas į 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną. Dėl atšaukimo iš rinkos šios 

farmacinės formos (nosies purškalo) vaistinis preparatas laikinai nėra tiekiamas. Kitų 

farmacinių formų vaistiniai preparatai, šiuo metu esantys Lietuvoje yra: MINIRIN 

60 mikrogramų geriamasis liofilizatas ir MINIRIN 120 mikrogramų geriamasis liofilizatas, kurie 

taip pat yra įtraukti į 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną.  

 

Išsami informacija apie vaistinius preparatus pateikiama kiekvieno jų preparato 

charakteristikų santraukoje (PCS) (www.vvkt.lt). 

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į:  

Daiva Urbaitienė, daiva.urbaitiene@ferring.com, tel +370 698 03220 

Maciej Jesionowski, Maciej.Jesionowski@ferring.com 

 

 

Pagarbiai,  

Olga Anglickienė 

Ferring Pharmaceuticals 

Baltijos šalių padalinio vadovė 

olga.anglickienė@ferring.com 

tel. +37061670096 
  

http://www.vvkt.lt/


MINIRIN 60 mikrogramų geriamasis liofilizatas 
MINIRIN 120 mikrogramų geriamasis liofilizatas  
Desmopresinas 
 
Kiekviename geriamajame liofilizate yra 60 mikrogramų (µg), 120 µg arba 240 µg 
desmopresino (desmopresino acetato pavidalu). 
 
Indikacijos. Centrinės kilmės necukrinio diabeto gydymas. Pirminės naktinės enurezės 
gydymas 5 metų ir vyresniems pacientams, kurių gebėjimas koncentruoti šlapimą yra 
normalus. Simptominis suaugusiųjų nikturijos, susijusios su naktine poliurija, gydymas, kai 
nakties šlapimo gamyba yra didesnė nei šlapimo pūslės talpa. Dozavimas ir vartojimo 
būdas. Centrinės kilmės necukrinis diabetas. Vaikai, paaugliai ir suaugusieji: dozė parenkama 
individualiai, tačiau suminė paros dozė po liežuviu įvairuoja nuo 120 µg iki 720 µg. Pradinė 
dozė yra 60 mikrogramų 3 kartus per parą po liežuviu. Dozė gali būti tikslinama, atsižvelgiant 
į paciento reakciją į gydymą. Daugeliui pacientų palaikomoji dozė yra nuo 60 mikrogramų iki 
120 mikrogramų, vartojama 3 kartus per parą po liežuviu. Pirminė naktinė enurezė. ≥ 5 metų 
vaikai: rekomenduojama dozė yra 120 µg, suvartojama prieš miegą po liežuviu. Jeigu 
nepakankamai veiksminga, ją galima padidinti iki 240 µg. Būtina riboti suvartojamų skysčių 
kiekį. Suaugusiųjų nikturija. Būtina patvirtinti naktinės poliurijos diagnozę. Rekomenduojama 
pradinė dozė – 60 µg, suvartojama prieš miegą po liežuviu. Praėjus savaitei, jei nepakankama, 
galima padidinti iki 120 µg. Po savaitės ji vėl gali būti padidinta iki maksimalios – 240 µg po 
liežuviu. Būtina riboti suvartojamų skysčių kiekį. MINIRIN geriamasis liofilizatas dedamas po 
liežuviu, kur savaime ištirpsta (vandeniu užsigerti nereikia). Kontraindikacijos: padidėjęs 
jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; įpročio arba psichogeninė polidipsija, 
žinomas ar įtariamas širdies nepakankamumas ir kitos būklės, kurioms gydyti būtina skirti 
šlapimą varančių vaistinių preparatų; vidutinis ar sunkus inkstų veiklos nepakankamumas; 
nustatyta hiponatremija; antidiurezinio hormono sutrikusios sekrecijos sindromas; polidipsija 
dėl piktnaudžiavimo alkoholiu; hipertenzija, jei vartojamas pirminei naktinei enurezei ar 
nikturijai gydyti; vyresni kaip 65 metų pacientai, jei vartojamas pradedant gydyti pirminę naktinę 
enurezę ar nikturiją. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kai vartojamas pirminei naktinei 
enurezei ir nikturijai gydyti, skysčių suvartojimą (1 val. prieš pavartojus vaistinio preparato ir 
8 val. po to) būtina apriboti iki minimumo. Jeigu skysčiai neribojami, jų gali kauptis organizme 
ir (arba) vystytis hiponatremija. Prieš pradedant gydyti būtina įsitikinti, ar pacientas neserga 
sunkia šlapimo pūslės disfunkcija arba šlapimo takų obstrukcija. Susirgus interkurentinėmis 
ligomis, kurių metu sutrinka skysčių ir elektrolitų pusiausvyra (pvz., sisteminėmis infekcijomis, 
gastroenteritu, karščiuojant), gydymą desmopresinu reikia nutraukti. Atsargiai reikia gydyti 
pacientus, kuriems kyla padidinto intrakranijinio spaudimo rizika ir kuriems diagnozuotos 
būklės, pasireiškiančios skysčių ir (ar) elektrolitų disbalansu. Atsargiai reikia gydyti pacientus, 
kurie serga širdies kraujagyslių ligomis, arterine hipertenzija, įskaitant sunkius atvejus. 
Saveika su kitais vaistiniais preparatais. Galima sąveika su ADH gamybą didinančiais 
vaistiniais preparatais, NVNU, loperamidu ir manomai su slopinančiais žarnų peristaltiką 
vaistiniais preparatais. Mažai tikėtina, kad desmopresinas gali sąveikauti su vaistiniais 
preparatais, turinčiais įtakos kepenų metabolizmui, tačiau tokios galimybės atmesti negalima. 
Maistas gali sumažinti antidiuretinio efekto intensyvumą ir trukmę geriant MINIRIN mažomis 
dozėmis. Šalutinis poveikis. Labai dažni: galvos skausmas. Dažni: hiponatremija, svaigulys, 
hipertenzija, pykinimas, pilvo skausmas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, šlapimo 
pūslės ir šlaplės sutrikimų simptomai, edema, nuovargis. Daugiau informacijos apie dozavimą, 
įspėjimus ir atsargumo priemones, sąveiką su kitais vaistiniais preparatais bei pilnas šalutinio 
poveikio sąrašas pateikiamas preparato charakteristikų santraukoje (PCS) (www.vvkt.lt). 
Registruotojas: Ferring GmbH, Vokietija. Aliuminio folijos lizdinėje plokštelėje yra 10 
geriamųjų liofilizatų. Tiekiamos pakuotės, kuriose yra 30 geriamųjų liofilizatų. Receptinis 
vaistinis preparatas. Teksto parengimo data: 2020 m. liepos mėn. Specialistai, pastebėję 
šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės 
tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu 
NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt 

http://www.vvkt.lt/
http://www.vvkt.lt/


Minirin 10 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) 
Desmopresinas 
 
1 ml nosies purškalo yra 100 mikrogramų desmopresino acetato, atitinkančio 89 mikrogramus 
desmopresino. Viename išpurškime (0,1 ml) yra 10 mikrogramų desmopresino acetato. 
 
Indikacijos. Centrinės kilmės necukrinio diabeto gydymas. Inkstų gebėjimo koncentruoti 
šlapimą tyrimas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Centrinės kilmės necukrinis diabetas: dozė 
nustatoma individualiai, atsižvelgiant į mėginio rezultatus. Inkstų gebėjimo koncentruoti 
šlapimą tyrimas: vienkartinė dozė suaugusiesiems – 40 µg (po du įpurškimus į kiekvieną 
nosies landą), >1 metų vaikams – 20 µg (po vieną įpurškimą į kiekvieną landą), <1 metų 
vaikams – 10 µg. Vartoti į nosį. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet 
kuriai pagalbinei medžiagai; nuolatinė ar psichogeninė polidipsija; polidipsija dėl 
piktnaudžiavimo alkoholiu; diagnozuotas ar įtariamas širdies nepakankamumas ar kitos 
būklės, kurias reikia gydyti diuretikais; antidiurezinio hormono sutrikusios sekrecijos sindromas 
(ADHSSS); hiponatremija; vidutinio sunkumo ir sunkus inkstų nepakankamumas (kreatinino 
klirensas <  50 ml per min.). Įspėjimai ir atsargumo priemonės: Galima vartoti tik 
pacientams, kurie negali vartoti geriamųjų vaistinio preparato formų. Rekomenduojama 
gydymą pradėti mažiausia doze; užtikrinti, kad pacientas drausmingai laikytųsi skysčių 
suvartojimo apribojimų; atsargiai palaipsniui didinti dozę; užtikrinti, kad vaikas vartotų vaistinį 
preparatą prižiūrimas suaugusiųjų. Vartoti atsargiai sergantiems išemine širdies liga, arterine 
hipertenzija, įskaitant sunkią, ar kuriems yra skysčių bei elektrolitų pusiausvyros sutrikimas. 
Vartojant diagnostikai, būtina kiek galima riboti skysčių vartojimą. Prieš gydymą reikia įvertinti, 
ar nėra sunkaus šlapimo pūslės funkcijos sutrikimo ir kliūties šlapimui ištekėti iš šlapimo pūslės. 
Kai kuriems pacientams yra padidėjusi hiponatremijos rizika. Atsargiai vartoti pacientams, 
kuriems yra intrakranijinio spaudimo padidėjimo rizika, esant būklėms, kurioms būdingas 
skysčių ir (arba) elektrolitų pusiausvyros sutrikimas. Dėl sudėtyje esančio benzalkonio chlorido 
gali sukelti bronchų spazmą. Saveika su kitais vaistiniais preparatais. Galima sąveika su 
ADHSSS sukeliančiais vaistiniais preparatais, NVNU. Mažai tikėtina, kad desmopresinas 
galėtų sąveikauti su vaistiniais preparatais, turinčiais įtakos kepenų metabolizmui. Šalutinis 
poveikis. Labai dažni: nosies kongestija, rinitas, kūno temperatūros padidėjimas. Dažni: 
nemiga, nuotaikos svyravimai, naktiniai košmarai, nervingumas, agresija, galvos skausmas, 
kraujavimas iš nosies, viršutinių kvėpavimo takų infekcija, gastroenteritas, pykinimas, pilvo 
skausmas. Daugiau informacijos apie dozavimą ir vartojimo būdą, įspėjimus ir atsargumo 
priemones, sąveiką su kitais vaistiniais preparatais bei pilnas šalutinio poveikio sąrašas 
pateikiamas preparato charakteristikų santraukoje (PCS) (www.vvkt.lt). Registruotojas: 
Ferring GmbH, Vokietija. Kartono dėžutėje yra vienas rudo stiklo buteliukas, kuriame yra 2,5 ml 
nosies purškalo. Receptinis vaistinis preparatas. Teksto parengimo data: 2020 m. 
liepos mėn. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi 
pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto 
svetainėje www.vvkt.lt 
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