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VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
MOKSLO TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2021-07-29 Nr. (1.99)42A-13
1. SVARSTYTA. Siūlymas tvirtinti vaistinių preparatų II tipo reglamentinius keitimus.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui tvirtinti protokolo 1 priedo 1 lentelėje nurodytų
vaistinių preparatų II tipo reglamentinius keitimus, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių,
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais.
3. SVARSTYTA. Siūlymas tvirtinti vaistinių preparatų klasifikacijos keitimą.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui tvirtinti protokolo 1 priedo 3 lentelėje pateikto
vaistinio preparato klasifikacijos keitimą, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių,
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais.
5. SVARSTYTA. Siūlymas registruoti vaistinį preparatą.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui registruoti protokolo 2 priedo 2 lentelėje pateiktą
vaistinį preparatą, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų
rezultatų vertinimo protokolais.
7. SVARSTYTA. Siūlymas perregistruoti vaistinius preparatus.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui perregistruoti protokolo 2 priedo 4 lentelėje
nurodytus vaistinius preparatus, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių, ikiklinikinių ir
klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais.
9. SVARSTYTA. Siūlymas registruoti vaistinį preparatą, kai Lietuva referentinė šalis.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui registruoti protokolo 4 priedo 1 lentelėje pateiktus
vaistinius preparatus, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių
tyrimų rezultatų vertinimo protokolais, kai Lietuva referentinė šalis.
10. SVARSTYTA. Siūlymas perregistruoti vaistinį preparatą, kai Lietuva referentinė šalis.
NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui perregistruoti protokolo 4 priedo 2 lentelėje
nurodytus vaistinius preparatus, vadovaujantis vaistinių preparatų farmacinių, ikiklinikinių ir
klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais, kai Lietuva yra referentinė šalis.
11. SVARSTYTA. Siūlymas pritarti klinikinio tyrimo paraiškai ir siūlyti išduoti leidimą
tyrimui atlikti.
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NUTARTA. Siūlyti Tarnybos viršininkui pritarti protokolo 5 priedo 1 lentelėje pateiktoms
klinikinių tyrimų paraiškoms ir išduoti leidimus tyrimams atlikti.
Mokslo tarybos pirmininkė

Prof. Vilma Petrikaitė

Mokslo tarybos posėdžio sekretorė

Renata Marcinkevičiūtė
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Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
1 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-07-29
I. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais
siūlome tvirtinti II tipo reglamentinius keitimus:
1 lentelė. Vaistiniai preparatai, kurių II tipo reglamentinius keitimus siūloma tvirtinti
Eil.
Nr.

Paraiškos Nr.

1.

KR-0912

Vaistinio preparato pavadinimas
<stiprumas>, <farmacinė forma>,
veiklioji medžiaga
Kokybiniai keitimai
Deep Heat kremas
(metilsalicilatas, levomentolis ar
raceminis mentolis, eukaliptų
eterinis aliejus, terpentino eterinis
aliejus)

2.

KR-1619

Glucose Fresenius 5% infuzinis
tirpalas

Registruotojas, šalis

Keitimo
tipas
(-ai)

Colep Laupheim
GmbH & Co. KG,
Vokietija

II/B.I.a.1.z

Fresenius Kabi
Polska Sp. z o.o.,
Lenkija

II/
B.II.e.4.b

Grindeks AS,
Latvija

II/G
B.I.a.1.b
B.I.b.1.b
B.I.b.1.d
B.I.b.1.c
B.I.b.2.c

(gliukozė)
3.

KR-0330

Kapsikam tepalas
(dimetilsulfoksidas, kamparas,
raceminis, terpentino eterinis aliejus,
benzilnikotinatas, nonivamidas)

4.

KR-1542

Mialdex 25 mg plėvele dengtos UAB „INTELI
tabletės
GENERICS
NORD“,
(deksketoprofenas)
Lietuva

II/B.1(z)

5.

KR-1199

Peditrace koncentratas infuziniam
tirpalui

Fresenius Kabi AB,
Švedija

II/G
B.I.b.1.c
B.I.a.1.b

Fresenius Kabi AB,
Švedija

II/G
B.I.b.1.c
(2)

(cinko chloridas, vario chloridas
dihidratas, mangano chloridas
tetrahidratas, natrio selenitas, natrio
fluoridas, kalio jodidas)
6.

KR-1212

Peditrace koncentratas infuziniam
tirpalui
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Eil.
Nr.

Paraiškos Nr.

7.

KR-1624

Vaistinio preparato pavadinimas
<stiprumas>, <farmacinė forma>,
veiklioji medžiaga
(cinko chloridas, vario chloridas
dihidratas, mangano chloridas
tetrahidratas, natrio selenitas, natrio
fluoridas, kalio jodidas)
Sodium chloride Fresenius 0,9%
infuzinis tirpalas

Registruotojas, šalis

Keitimo
tipas
(-ai)
B.I.a.1.b

Fresenius Kabi
Polska Sp. z o.o.,
Lenkija

II/
B.II.e.4.b

IPSEN Consumer
HealthCare,
Prancūzija

IIG
C.I.3.a
C.I.4
C.I.z

G.L. Pharma GmbH,
Austrija

II/C.I.4

SIA Novartis
Baltics,
Latvija

II/ C.I.4

(natrio chloridas)

8.

KR-4032

Klinikiniai keitimai
Fortrans milteliai geriamajam
tirpalui
(makrogolis 4000, bevandenis natrio
sulfatas, natrio-vandenilio
karbonatas, natrio chloridas, kalio
chlorido)

9.

KR-1443

Vendal retard 10 mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
Vendal retard 30 mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
Vendal retard 60 mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
Vendal retard 100 mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
Vendal retard 200 mg pailginto
atpalaidavimo tabletės
(morfino hidrochloridas)

10.

KR-1497

Zofran 4 mg plėvele dengtos
tabletės
Zofran 8 mg plėvele dengtos
tabletės
Zofran Zydis 4 mg burnoje
disperguojamos tabletės
Zofran Zydis 8 mg burnoje
disperguojamos tabletės
Zofran 4 mg/2 ml injekcinis ar
infuzinis tirpalas
Zofran 8 mg/4 ml injekcinis ar
infuzinis tirpalas
(ondansetrono hidrochlorido
dihidratas)
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III. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais
siūlome tvirtinti klasifikacijos keitimą:
3 lentelė. Vaistinis preparatas, kurio klasifikacijos keitimą siūloma tvirtinti
Eil. Nr.

Paraiškos Nr.

1.

KR-1052

Vaistinio preparato pavadinimas
<stiprumas>, <farmacinė
forma>, veiklioji medžiaga
Betadine 200 mg ovulės
(joduotas povidonas)

Registruotojas
Egis
Pharmaceuticals
PLC,
Vengrija

_______________________________________
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Keitimo tipas
(-ai)
Klasifikacijos
keitimas.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
2 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-07-29
II. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais, siūlome registruoti:
2 lentelė. Vaistinis preparatas, kurį siūloma registruoti.

Eil.
Nr.
1.

Vaisto pavadinimas,
stiprumas, farmacinė
forma, ATC kodas
Amoxicillin/Clavulanic
acid Centrient 200 mg/28,5
mg/5 ml milteliai
geriamajai suspensijai
J01CR02

Sudėtis

Registruotojas,
Šalis

Paruošus geriamąją
suspensiją, 5 ml
geriamosios
suspensijos yra
200 mg amoksicilino
(amoksicilino
trihidrato pavidalu) ir
28,5 mg klavulano
rūgšties (praskiesto
kalio klavulanato
pavidalu).

Centrient
Pharmaceuticals
Netherlands
B.V.,
Nyderlandai

Paraiškos
teisinis
pagrindas
10.1 str.
(generinis)
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Terapinės indikacijos

Pakuotės

Rp. /
ne Rp.

Amoxicillin/Clavulanic acid Centrient
gydomos išvardytos suaugusiųjų ir
vaikų infekcinės ligos (žr. 4.2, 4.4 ir
5.1 skyrius).
Ūminis bakterijų sukeltas
sinusitas (tinkamai diagnozuotas).
Ūminis vidurinis otitas.
Lėtinio bronchito paūmėjimas
(tinkamai diagnozuotas).
Bendruomenėje įgyta
pneumonija.
Cistitas.
Pielonefritas.
Odos ir minkštųjų audinių
infekcinės ligos, ypač puriojo
ląstelyno uždegimas, gyvūnų

100 ml
geriamosios
suspensijos
paruošti,
buteliukas, N1
150 ml
geriamosios
suspensijos
paruošti,
buteliukas, N1
200 ml
geriamosios
suspensijos
paruošti,
buteliukas, N1

Rp.

Eil.
Nr.

Vaisto pavadinimas,
stiprumas, farmacinė
forma, ATC kodas

Registruotojas,
Šalis

Sudėtis

Paraiškos
teisinis
pagrindas

Terapinės indikacijos

Pakuotės

įkandimai, sunkus dantų abscesas su
išplitusiu puriojo ląstelyno uždegimu.
Kaulų ir sąnarių infekcinės
ligos, ypač osteomielitas.

6 ml geriamasis
švirkštas
5 ml matavimo
šaukštas
5 ml taurelė

Rp. /
ne Rp.

Reikia laikytis oficialių tinkamo
antibakterinių vaistinių preparatų
vartojimo rekomendacijų.
IV. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais, siūlome perregistruoti:
4 lentelė. Vaistiniai preparatai, kuriuos siūloma perregistruoti.

Eil.
Nr.
1.

Vaisto pavadinimas,
stiprumas, farmacinė
forma, ATC kodas
Allergodil 1,5 mg/ml
nosies purškalas
(tirpalas)
R01AC03

Sudėtis

Registruotojas,
šalis

Viename mililitre
nosies purškalo yra
1,5 mg azelastino
hidrochlorido.
Viename išpurškime
(0,14 ml) yra 0,21 mg
azelastino
hidrochlorido
(atitinka 0,19 mg
azelastino).

SIA Meda
Pharma,
Latvija

Paraiškos
teisinis
pagrindas
8 str. 3(i) d.
(pilna byla,
pagrįsta
savais
tyrimais)
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Terapinės indikacijos

Pakuotės

Rp. /
ne Rp.

Simptominis alerginio rinito gydymas.

Buteliukas su
purškalo pompa
(5 ml), N1
Buteliukas su
purškalo pompa
(10 ml), N1
Buteliukas su
purškalo pompa
(17 ml), N1
Buteliukas su
purškalo pompa
(20 ml), N1

NeRp.

Allergodil 1,5 mg/ml nosies purškalas
(tirpalas) skirtas suaugusiesiems,
paaugliams ir 6 metų bei vyresniems
vaikams.

Eil.
Nr.

Vaisto pavadinimas,
stiprumas, farmacinė
forma, ATC kodas

Registruotojas,
šalis

Sudėtis

Paraiškos
teisinis
pagrindas

Terapinės indikacijos

Pakuotės

Rp. /
ne Rp.

Buteliukas su
purškalo pompa
(22 ml), N1
2.

Yzilan 10 mg skrandyje
neirios tabletės
A02BC04

3.

Yzilan 20 mg skrandyje
neirios tabletės
A02BC04

Kiekvienoje
skrandyje neirioje
tabletėje yra 10 mg
rabeprazolo natrio
druskos, atitinkančios
9,42 mg rabeprazolo
Kiekvienoje
skrandyje neirioje
tabletėje yra 20 mg
rabeprazolo natrio
druskos, atitinkančios
18,85 mg
rabeprazolo.

SIA Ingen
Pharma,
Latvija

10.1 str.
(generinis)

•Aktyvios dvylikapirštės žarnos opos
gydymas.
•Aktyvios gerybinės skrandžio opos
gydymas.
•Simptominės erozinės ar opinės
gastroezofaginio refliukso ligos
(GERL) gydymas.
•Ilgalaikis (palaikomasis)
gastroezofaginio refliukso ligos
(GERL) gydymas.
•Simptominis vidutinio sunkumo,
sunkios arba labai sunkios
gastroezofaginio refliukso ligos
(GERL) gydymas.
•Zolingerio-Elisono (Zollinger-Ellison)
sindromo gydymas.
•Helycobacter pylori bakterijų
išnaikinimas, derinant su tinkama
antibiotikų terapija, pacientams,
sergantiems pepsine opa (žr. 4.2
skyrių).

_______________________________________
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Lizdinė
plokštelė, N14,
N28

Lizdinė
plokštelė, N28

Rp.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
4 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-07-29
I. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais siūlome registruoti
1 lentelė. Vaistiniai preparatai, kuriuos siūloma registruoti, kai Lietuiva referentinė šalis

Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Procedūros
Nr.

1.

R-0170

LT/H/0135/0
01/DC

2.

R-0007

LT/H/0143/0
01/DC

Vaistinio preparato
pavadinimas, stiprumas,
farmacinė forma,
veiklioji medžiaga
Anefaltic 30 mg plėvele
dengtos tabletės,
Nefopamo
hodrochloridas

Ciprofloxacin VIOSER 2
mg/mL infuzinis tirpalas,
Ciprofloksacinas

Registruotojas,
šalis

Paraiškos
teisinis
pagrindas

UAB SanoSwiss,
Lietuva

10. 1 str.
(generinis)

VIOSER S.A.
Parenteral
Solutions
Industry, Graikija

10. 1. str.
(generinis)
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Terapinės indikacijos

Pakuotės

Rp./
ne Rp.

Anefaltic yra skirtas suaugusiems
pacientams vidutinio stiprumo ir
stipriam skausmui, tokiam kaip
mialgija, pooperacinis skausmas,
ortopedinis skausmas, vėžio
sukeltas skausmas ir dantų
skausmas, malšinti. Gydymas yra
simptominis
Suaugusiesiems
Apatinių kvėpavimo takų
infekcinės ligos, sukeltos
gramneigiamų bakterijų:
- lėtinės obstrukcinės plaučių ligos
paūmėjimai.
Esant lėtinės obstrukcinės plaučių
ligos paūmėjimui, Ciprofloxacin

Lizdinė
plokštelė,
N30.

Ne
Rp.

Buteliukas
(100 ml)
N10;
buteliukas
(200 ml)
N10.

Rp.

VIOSER reikia vartoti tik tuo
atveju, kai netinka kiti
antibakteriniai vaistiniai preparatai,
kurie dažniausiai rekomenduojami
šioms infekcinėms ligoms gydyti,
- bronchopulmoninės infekcijos
esant cistinei fibrozei arba
bronchektazėms,
- pneumonija.
Lėtinis pūlingas vidurinis otitas.
Ūmus lėtinio sinusito
pasunkėjimas, ypač tada, kai jis
sukeltas gramneigiamų bakterijų.
Ūminis pielonefritas.
Komplikuotos šlapimo takų
infekcinės ligos.
Bakterinis prostatitas.
Nekomplikuotas ūminis cistitas.
Ciprofloxacin VIOSER reikia
vartoti tik tuo atveju, kai netinka
kiti antibakteriniai vaistiniai
preparatai, kurie dažniausiai
rekomenduojami šioms
infekcinėms ligoms gydyti.
Lytinių takų infekcinės ligos:
- epididimoorchitas, įskaitant
jautrių Neisseria gonorrhoeae
sukeltus atvejus,
- gonokokinis uretritas ir cervicitas,
sukeltas jautrių Neisseria
gonorrhoeae,
- dubens uždegiminė liga, įskaitant
jautrių Neisseria gonorrhoeae
sukeltus atvejus.
Virškinimo trakto infekcinės ligos
(pvz., keliautojų viduriavimas).
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Intraabdominalinės infekcinės
ligos.
Gramneigiamų bakterijų sukeltos
odos ir minkštųjų audinių
infekcijos.
Piktybinis išorinis otitas.
Kaulų ir sąnarių infekcijos.
Inhaliacinė juodligė (profilaktika
po kontakto ir gydymas).
Ciprofloksacinas gali būti
vartojamas neutropenija sergančių
pacientų, kuriems yra karščiavimas
dėl įtariamos bakterinės infekcijos,
gydymui.
Vaikams ir paaugliams
Pseudomonas aeruginosa sukeltos
bronchų ir plaučių infekcinės ligos
pacientams, sergantiems cistine
fibroze.
Komplikuotos šlapimo takų
infekcinės ligos ir ūminis
pielonefritas.
Inhaliacinė juodligė (profilaktika
po kontakto ir gydymas).
Ciprofloksacinu taip pat galima
gydyti sunkias vaikų ir paauglių
infekcines ligas, jeigu manoma,
kad tai būtina.
Gydymą turi pradėti tik gydytojai,
kurie turi patirties, gydant cistinę
fibrozę ir (arba) sunkias vaikų bei
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paauglių infekcines ligas (žr. 4.4 ir
5.1 skyrius).
Prieš pradedant gydymą reikia
skirti ypatingą dėmesį turimai
informacijai apie atsparumą
ciprofloksacinui.
Reikėtų atsižvelgti į oficialias
tinkamo antibakterinių vaistinių
preparatų vartojimo
rekomendacijas.
II. Remdamiesi vaistinių preparatų farmacinių, klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolais siūlome perregistruoti
2 lentelė. Vaistiniai preparatai, kuriuos siūloma perregistruoti, kai Lietuiva referentinė šalis

Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Procedūros
Nr.

1.

P-0088

LT/H/0130/0
02/R/001

Vaistinio preparato
pavadinimas, stiprumas,
farmacinė forma,
veiklioji medžiaga
Fosfomycin Zentiva 3 g
granulės geriamajam
tirpalui paketėlyje,
Fosfomicinas

Registruotojas,
šalis

Paraiškos teisinis
pagrindas

Zentiva k.s.,
Čekija

10. 1 str.
(generinis)

Terapinės indikacijos

Pakuotės

Rp./
ne Rp.

Fosfomycin Zentiva yra skirtas
(žr. 5.1 skyrių): ūminio,
nekomplikuoto cistito
gydymui moterims ir
paauglėms;

Paketėlis N1,
N2.

Rp.

Ampulė (5
ml) N56.

Rp.

Reikia atsižvelgti į oficialias
tinkamo antibakterinių
vaistinių preparatų vartojimo
rekomendacijas.
2.

P-0108

LT/H/0112/0
01/R/001

Tobramycin Via pharma
300 mg/5 ml
purškiamasis

UAB Via pharma,
Lietuva
12

10. 3 str.
(hibridinis)

Tobramycin Via pharma
skirtas vartoti ilgalaikės
Pseudomonas aeruginosa

įkvepiamasis tirpalas,
Tobramicinas

3.

P-0049

LT/H/0115/0
01/R/001

Trebexen 100 mg/g
gelis, Naproksenas

Proenzi s.r.o.,
Čekija

10 a str.

_______________________________________
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sukeltos lėtinės infekcinės
plaučių ligos gydymui 6 metų
bei vyresniems cistine fibroze
sergantiems pacientams.
Reikia atsižvelgti į oficialias
vietines tinkamo antibakterinių
preparatų vartojimo
rekomendacijas.
Lokalus ūminio minkštųjų
audinių sužalojimo (pvz.,
tendinito, bursito, sinovito)
sukelto skausmo malšinimas.
Vaistinis preparatas skirtas
trumpalaikiam vartojimui.

Tūbelė (55 g) Ne
N1; (100 g)
Rp.
N1.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Mokslo tarybos
posėdžio protokolo
5 priedas
VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VAISTŲ REGISTRACIJOS SKYRIAUS SIŪLYMAS VVKT MOKSLO TARYBAI
2021-07-29
KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ IR KLINIKINIO TYRIMO CENTRŲ SĄRAŠAS
Remdamiesi klinikinių vaistinių preparatų tyrimų paraiškų vertinimo išvadomis (recenzijomis), teikiame šiuos siūlymus:
I. Siūloma pritarti klinikinio tyrimo paraiškai ir siūlyti išduoti leidimą tyrimui atlikti:
1 lentelė. Klinikinių tyrimų paraiškos, kurioms siūloma pritarti ir išduoti leidimą tyrimui atlikti.
Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Klinikinio tyrimo pavadinimas

Protokolo Nr.
(versija, data)

EudraCT
Nr.

Fazė

Klinikinio tyrimo centras

Pagrindinis
tyrėjas

1.

2021-25

Dviejų metų trukmės atsitiktinių imčių, trijų šakų,
dvigubai koduotas, ne prastesnio poveikio
nustatymo tyrimas, kurio metu ofatumumabo ir
siponimodo veiksmingumas ir saugumas išsėtine
skleroze sergantiems vaikams lyginamas su
fingolimodo, vėliau tęsiant dalyvavimą atvirajame
tyrime

CBAF312D23
01
(versija: 00,
data 2021-0128)

2020002700-39

III

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Neurologijos klinika,
Eivenių g. 2, Kaunas, Lietuva

Jūratė
Laurynaitienė

A 2-year randomized, 3-arm, double-blind, noninferiority study comparing
the efficacy and safety of ofatumumab and
siponimod versus fingolimod in
14

pediatric patients with multiple sclerosis followed
by an open-label
extension
2.

2021-27

Daugiacentris, III fazės, dvigubai koduotas,
atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas, skirtas
įvertinti LPRI-CF113 veiksmingumą ir saugumą
gydant endometriozę 3 ciklus lyginant su placebu,
po kurių seka 3 atviri tiriamojo vaistinio preparato
vartojimo ciklai

CF113-302
(versija: 1.0,
data 2021-0426)

2021001424-17

III

A multicentre, phase III, double-blind, randomised
clinical trial to assess the efficacy and safety of
LPRI-CF113 in the treatment of endometriosis
versus placebo after 3 medication cycles followed
by 3 open-label medication cycles
3.

2021-30

IIb fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių,
placebu kontroliuojamas tyrimas ZED1227
veiksmingumui ir toleravimui įvertinti, skiriant
celiakijos liga sergantiems asmenims, kuriems,
nepaisant dietos be glitimo, pasireiškia simptomai

CEC-4/CEL
(versija: 1.0,
data 2021-0512)

2020004612-97

II

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė,
Kalno g. 40, Telšiai, Lietuva

Tomas Lūža

UAB „Gyvenk šilčiau“, Mindaugo
g. 16-50, Vilnius, Lietuva

Žaneta
Kasilovskienė

UAB „Hormodernus“,
Tolminkiemio g. 1A, Kaunas,
Lietuva
UAB Saulės šeimos medicinos
centras, Partizanų g. 27D, Kaunas,
Lietuva
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos, Santariškių g. 2,
Vilnius, Lietuva

Kristina Jarienė

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas,
Lietuva

A phase IIb, double-blind, randomised, placebocontrolled trial to evaluate the efficacy and
tolerability of ZED1227 in celiac disease subjects
experiencing symptoms despite gluten-free diet
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Jolita
Banevičienė
Edita Kazėnaitė

Juozas
Kupčinskas

Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Klinikinio tyrimo pavadinimas

Protokolo Nr.
(versija, data)

EudraCT
Nr.

Fazė

Klinikinio tyrimo centras

Pagrindinis
tyrėjas

4.

2021-31

III fazės, daugiacentris, atviras, ilgalaikis tęstinis
tyrimas, skirtas įvertinti ilgalaikį mirikizumabo
veiksmingumą ir saugumą Krono liga
sergantiems pacientams

I6T-MC-AMAX
(versija: -,
data 2019-1213)

2019002687-27

III

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas,
Lietuva

Gediminas
Kiudelis

THR-687-002
(versija: 1.0,
data 2021-0402)

2020000362-42

II

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos, Akių ligų
centras, Santariškių g. 2, Vilnius,
Lietuva

Andrius
Cimbalas

NECVAXNEO1-LT
(versija: 1.2,
data 2021-0702)

2021000607-20

I

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas,
Lietuva

Elona Juozaitytė

5.

6.

2021-33

A Phase 3, Multicenter, Open-Label, Long-Term
Extension Study to Evaluate the Long-Term
Efficacy and Safety of Mirikizumab in Patients
with Crohn's Disease
Antros fazės, atsitiktinių imčių, daugiacentris
tyrimas, skirtas įvertinti THR-687 daugkartinių
injekcijų dozės dydį bei THR-687 veiksmingumą
ir saugumą, lyginant su afliberceptu, diabetinės
geltonosios dėmės edemos (DGDE) gydymui

2021-8

A Phase 2, randomised, multicentre study to
assess the dose level of multiple THR-687
injections and to evaluate the efficacy and safety
of THR-687 versus aflibercept for the treatment
of diabetic macular oedema (DME)
Atvirasis, I fazės vienacentris, klinikinis tyrimas
siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo
papildoma
imuninės
patikros
slopiklio
monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1
monoterapija, taikoma pacientams, kuriems
nustatyta solidinių navikų
An open-label, phase I monocenter, clinical trial
of NECVAX-NEO1 in addition to anti-PD-1 or
anti-PD-L1 monoclonal antibody checkpoint
inhibitor monotherapy in patients with solid
tumors
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Eil.
Nr.

Paraiškos
Nr.

Klinikinio tyrimo pavadinimas

Protokolo Nr.
(versija, data)

EudraCT
Nr.

Fazė

Klinikinio tyrimo centras

Pagrindinis
tyrėjas

7.

2021-17

3b fazės, daugiacentris, randomizuotas, dvigubai
koduotas, placebu kontroliuojamas tyrimas,
skirtas įvertinti po oda vartojamo guselkumabo
veiksmingumą ir saugumą, siekiant pagerinti
aktyviu psoriaziniu artritu sergančių tiriamųjų
požymius ir simptomus bei sustabdyti
radiografinį progresą

CNTO1959PSA
3004
(versija: Amd 1,
data 2021-0407)

2020004981-20

IIIb

VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA,
Pylimo g. 3, Vilnius, Lietuva

Rūta
Laučiuvienė

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno
klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas,
Lietuva
VšĮ Kauno miesto poliklinikos
Dainavos padalinys, Pramonės pr.
31, Kaunas, Lietuva
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,
V. Kudirkos g. 99, Šiauliai, Lietuva

Margarita
Pileckytė

8.

2021-19

A Phase 3b, Multicenter, Randomized, Doubleblind, Placebo-controlled Study Evaluating the
Efficacy and Safety of Subcutaneously
Administered Guselkumab in Improving the
Signs
and
Symptoms
and
Inhibiting
Radiographic Progression in Participants with
Active Psoriatic Arthritis
ZEUS - ziltivekimabo ir placebo poveikio širdies
ir kraujagyslių baigtims palyginimas dalyviams,
kuriems diagnozuota aterosklerozinė širdies ir
kraujagyslių liga, lėtinė inkstų liga bei sisteminis
uždegimas

EX6018-4758
(versija: 1.0,
data 2021-0416)

ZEUS - Effects of ziltivekimab versus placebo on
cardiovascular outcomes in participants with
established
atherosclerotic
cardiovascular
disease, chronic kidney disease and systemic
inflammation
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2020004853-59

III

VšĮ Klaipėdos universitetinė
ligoninė, Liepojos g. 41, Klaipėda,
Lietuva
UAB Saulės šeimos medicinos
centras, Partizanų g. 27D, Kaunas,
Lietuva
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Kauno ligoninė,
Josvainių g. 2, Kaunas, Lietuva
VšĮ Kauno miesto poliklinikos
Dainavos padalinys, Pramonės pr.
31, Kaunas, Lietuva
UAB „Klinikiniai sprendimai“,
Lukšio g. 3, Kaunas, Lietuva
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė,
V. Kudirkos g. 99, Šiauliai, Lietuva
UAB „Klinikiniai sprendimai“,
Vilties g. 4-46, Alytus, Lietuva
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno

Gilvina Pocienė

Vida
Basijokienė
Loreta
Bukauskienė
Gediminas
Urbonas
Gintautas
Gumbrevičius
Lina
Radzevičienė
Rimvydas
Šlapikas
Nora KupstytėKrištaponė
Danutė
Strazdienė
Jurgita Plisienė

klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas,
Lietuva
VšĮ Respublikinė Panevėžio
ligoninė, Smėlynės g. 25,
Panevėžys, Lietuva
VšĮ Kauno miesto poliklinika,
Šilainių padalinys, Baltų pr. 7,
Kaunas, Lietuva
_______________________________________
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Tomas Vasylius
Eglė
Urbanavičienė

