
 

 

 

 
Informacija gydytojams - Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas (DTHS) 

- mokomosios priemonės, skirtos palengvinti metilfenidato turinčių vaistinių preparatų 
skyrimą 

  
Vaistinio preparato 
pavadinimas  

Registracijos numeris 

 

Išdavimo tvarka 

 

Pakuotės dydis 

 

Registruotojas 

 

CONCERTA 18, 36 ir 
54 mg 
pailginto 
atpalaidavimo 
tabletės 

 

LT/1/08/1152/001-006 Receptinis 
vaistinis 
preparatas 

 

28 arba 30 
pailginto 
atpalaidavimo 
tablečių 

UAB “JOHNSON & 
JOHNSON”, Lietuva 

Medikinet 5, 10 ir 20 
mg tabletės 

 

Medikinet XL 5, 10, 
20, 30 ir 40 
modifikuoto 
atpalaidavimo 
kietosios kapsulės 

LT/1/10/2267/001-006 

 

 

LT/1/10/2274/001-010 

 

 

 

Receptinis 
vaistinis 
preparatas 

28 arba 30 
tablečių 
 
28 arba 30 
modifikuoto 
atpalaidavimo 
kietųjų kapsulių 

Medice Arzneimittel 
Pütter GmbH & Co. KG, 
Vokietija 

 
 
Mieli Kolegos, 
 
Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra metilfenidato (MPH), Registruotojai Europos Sąjungoje (ES) 
atnaujino mokomąją medžiagą ir internetines priemones, palengvinančias tokių vaistinių preparatų 
skyrimą, kurios yra prieinamos šiame tinklalapyje:  
 

www.methylphenidate-guide.eu 
 
Šiame tinklalapyje yra prieinama medžiaga, kuri padės gydytojams skiriant MPH turinčius vaistinius 
preparatus gydymui ir nuolat stebint jų vartojimą suaugusiesiems, vaikams bei paaugliams, kuriems 
nustatytas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas.  
 
Medžiagos atnaujinimo esmė 
 
1 kontrolinis sąrašas, 2 kontrolinis sąrašas ir atliekamos stebėsenos diagrama buvo atnaujinti:  
 
➢ į indikaciją įtraukiant suaugusiuosius (atkreiptinas dėmesys, kad atskirų vaistinių preparatų 

suaugusiųjų indikacija skiriasi. Prašome žiūrėti pilną konkretaus preparato, kurį ketinate paskirti 
registruotai indikacijai ir amžiaus grupei, charakteristikų santrauką).  

 
Įtrauktos rekomendacijos dėl: 
 
➢ ūgio, svorio ir apetito registravimo tik vaikams bei paaugliams iki 18 metų. 
 
 
Medžiaga atnaujinta tinklalapyje: www.methylphenidate-guide.eu 

• MPH skiriančio gydytojo vadovo įvadas  

• 1 kontrolinis sąrašas: metilfenidato (MPH) kontrolinis sąrašas pildomas prieš skiriant gydymą 

• 2 kontrolinis sąrašas: metilfenidato (MPH) kontrolinis sąrašas skirtas taikomo gydymo stebėsenai 

• Diagrama atliekamai stebėsenai gydymo metilfenidatu (MPH) metu.  
 

http://www.methylphenidate-guide.eu/
http://www.methylphenidate-guide.eu/


 

 

Šios skyrimo/stebėjimo priemonės yra tinkamos visiems vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra 
MPH. Vis dėlto rekomenduojama, kad tinklalapio turinys visada būtų naudojamas kartu su konkretaus 
paskirto vaistinio preparato charakteristikų santrauka. Vaistinių preparatų charakteristikų santraukas 
galite rasti: 
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications 
 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, 
nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. 

Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją gali būti 
teikiamas šiais būdais: 

• tiesiogiai užpildant pranešimo formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje 

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist 

• užpildant Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą 

reakciją formą, kuri skelbiama https://www.vvkt.lt/index.php?1399030386, ir atsiunčiant 

elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt). 

 
Apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas taip pat reikia pranešti konkrečiam Registruotojui 
(kontaktinė informacija pateikta žemiau). 
 

Informacija, kaip susisiekti 
 
Jei turite bet kokių klausimų ar jums reikia daugiau informacijos apie konkretų metilfenidato turintį 
vaistinį preparatą, prašom kreiptis  į konkretų Registruotoją. Kontaktinė informacija pateikta žemiau.  
 

Registruotojų kontaktinė informacija 

UAB „JOHNSON & JOHNSON“ 
Konstitucijos pr. 21C 
LT-08130 Vilnius 
Lietuva 
Tel: +370 5 2786888 
Faksas: +370 5 2786889 
El. paštas: lt@its.jnj.com 

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Vokietija 

 
Atstovas Lietuvoje: 
Biocodex UAB 
Savanorių pr. 349 
LT-51480 Kaunas  
Lietuva  
Tel. +370 37 408681  
info@biocodex.lt  

 

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist
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