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Ota huomioon seuraavat varoitukset ennen  
MULTAQ®-reseptin kirjoittamista ja hoidon aikana: 

 

Neuvo potilasta: 
• ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos eteisvärinän oireet ilmaantuvat 

uudelleen esim. sydämen tykytys tai tunne, että sydän sykkii nopeasti 
tai epäsäännöllisesti 

• ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos sydämen vajaatoiminnan merkkejä tai 
oireita tuntuu tai kehittyy esim. painon nousua, siihen liittyvää turvotusta 
tai lisääntyvää hengenahdistusta 

• kertomaan välittömästi kaikki mahdolliseen maksavaurioon liittyvät 
oireet esim. jatkuva vatsakipu uutena oireena, ruokahaluttomuus, 
pahoinvointi, oksentelu, kuume, huonovointisuus, väsymys, keltaisuus, 
tumma virtsa tai kutina 

• ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos keuhkotoksisuuden merkkejä 
ilmaantuu esim. hengästymistä tai ärsytysyskää 

• että MULTAQ®-valmisteen käytöstä on kerrottava muille hoitaville 
lääkäreille. 

Suositellaan huolellista seurantaa ja kliinistä arviointia: 
• Säännöllistä EKG-seurantaa, vähintään 6 kuukauden välein. Jos 

potilaalle kehittyy pysyvä eteisvärinä MULTAQ®-hoito tulee lopettaa. 
• Sydämen vajaatoiminnan ja vasemman kammion systolisen 

toimintahäiriön oireiden seurantaa hoidon aikana. Jos sydämen 
vajaatoiminta tai vasemman kammion systolinen toimintahäiriö kehittyy, 
MULTAQ®-hoito tulee lopettaa.  

• Maksan toimintakokeet ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana, 
yhden viikon ja yhden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta, jonka 
jälkeen kuukauden välein puolen vuoden ajan sekä 9 kuukauden ja 12 
kuukauden kohdalla ja sen jälkeen ajoittain. Jos ALAT-arvon todetaan 
olevan koholla ≥3 × normaalin ylärajan (ULN) uusintamittauksen 
jälkeen, MULTAQ®-hoito tulee lopettaa. 

• Seerumin kreatiniiniarvo ennen aloittamista ja 7 päivän kuluttua 
hoidon aloittamisen jälkeen. Jos veren kreatiniinipitoisuuden 
suurenemista havaitaan, seerumin kreatiniinipitoisuus tulee mitata 
uudelleen 7 päivän kuluttua. Jos seerumin kreatiniinipitoisuus nousee 
edelleen, tulee lisätutkimuksia ja hoidon lopettamista harkita.  

• Keuhkotoksisuus. Jos todetaan, hoito tulee lopettaa. 
                    [ks. Valmisteyhteenveto, kohta 
4.4] 

MULTAQ®-lääkettä käyttävät potilaat (dronedaroni) 
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Ota huomioon: 
Tässä kortissa ei ole lueteltu kaikkia varoituksia 

ja vasta-aiheita. 
 

Ennen MULTAQ® (dronedaroni)-reseptin 
kirjoittamista ja hoidon aikana voitte viitata 

oheiseen valmisteyhteenvetoon. 

MULTAQ® on tarkoitettu sinusrytmin 
ylläpitämiseen onnistuneen rytminsiirron 

jälkeen aikuisille, kliinisesti vakaille potilaille, 
joilla ilmenee kohtauksittaista tai jatkuvaa (ei 

pysyvää) eteisvärinää. Turvallisuusprofiilin vuoksi 
(ks. kohdat 4.3 ja 4.4) MULTAQ®-valmistetta tulee 

määrätä vasta, kun muita hoitovaihtoehtoja on 
harkittu. MULTAQ®-valmistetta ei saa antaa 

potilaille, joilla on vasemman kammion systolinen 
toimintahäiriö tai potilaille, joilla on ilmennyt tai 
ilmenee parhaillaan sydämen vajaatoiminta.  

[ks. valmisteyhteenveto, kohta 4.1] 

MULTAQ®-hoito tulee aloittaa ja sitä on seurattava 
vain erikoislääkärin valvonnassa. MULTAQ®-hoito 

voidaan aloittaa avohoidossa.  
[ks. valmisteyhteenveto, kohta 4.2] 



Käytä MULTAQ® -valmistetta varoen yhdessä: 

MULTAQ® yhteisvaikutukset MULTAQ® vasta-aiheet ja varoitukset 

Ei suositella Käytä varoen Vasta-aihe / varoitus Värikoodit: 2 

MULTAQ®-valmisteen yhteiskäyttö on vasta-
aiheista: 

MULTAQ®-valmisteen yhteiskäyttöä ei suositella: 

• CYP3A4:n estäjien esim. ketokonatsolin, itrakonatsolin, 
vorikonatsolin, posakonatsolin, telitromysiinin, klaritromysiinin, 
nefatsodonin ja ritonaviirin kanssa 

• Mahdollisesti kääntyvien kärkien takykardiaa  (torsades de 
pointes) aiheuttavien lääkkeiden kanssa esim. fentiatsiinit, 
sisapridi, bepridiili, trisykliset masennuslääkkeet, terfenadiini 
ja eräät suun kautta otettavat makrolidit (kuten erytromysiini) 

• Ryhmän I tai ryhmän III rytmihäiriölääkkeiden kanssa esim. 
flekainidi, propafenoni, kinidiini, disopyramidi, dofetilidi, 
sotaloli, amiodaroni 

• Dabigatraanin kanssa 
[ks. valmisteyhteeveto, kohdat 4.2, 4.3 ja 4.4] 

• Greippimehun kanssa 
• Voimakkaiden CYP3A4:n indusoijien kanssa esim. 

rifampisiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, fenytoiini, 
mäkikuisma  

[ks. valmisteyhteenveto, kohdat 4.4 ja 4.5] 

• Digoksiinin, beetasalpaajien, kalsiuminestäjien, 
statiinien kanssa: annoksen muuttamista on harkittava 
ja potilaita on seurattava. 

• K-vitamiini antagonistien kuten varfariinin kanssa: 
INR-arvoa (International Normalized Ratio) tulee seurata 
tarkkaan dronedaronin aloittamisen jälkeen 
valmisteyhteenvetojen ja hoitosuositusten mukaan. 

[ks. valmisteyhteenveto, kohdat 4.4 ja 4.5] 

MULTAQ®-valmisteen käyttö on vasta-aiheista: 

• Jos on pysyvä eteisvärinä, jossa eteisvärinä on jatkunut 
vähintään 6 kk (tai kestoa ei tiedetä) ja sinusrytmin 
palauttamista ei enää yritetä lääkärin harkinnan mukaan  

• Jos potilaalla on epävakaa hemodynaaminen tila 
• Jos potilaalla on aiemmin ilmennyt tai parhaillaan ilmenevä 

sydämen vajaatoiminta tai vasemman kammion systolinen 
toimintahäiriö 

• Jos potilaalla on aiempi, amiodaronin käyttöön liittynyt 
maksa- tai keuhkotoksisuus 

• Jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta 
• Jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta 

(CrCl<30ml/min) 
[ks. valmisteyhteenveto, kohta 4.3 ja 4.4] 

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 

• MULTAQ® -lääkityksen käytön aikana suositellaan 
huolellista seurantaa sisältäen sydämen, maksan ja 
keuhkojen toiminnan säännöllisen arvioinnin. 

• Jos eteisvärinä ilmenee uudelleen, MULTAQ®-lääkityksen 
lopettamista tulee harkita . 

• MULTAQ®-hoito pitää lopettaa kesken hoitojakson, jos 
potilaalla ilmenee jokin tila, joka voi johtaa vasta-
aiheeseen. 

• Sopivasta ajankohdasta aloittaa MULTAQ®-lääkitys 
amiodaronin lopettamisen jälkeen on vain vähän tietoa. 
On otettava huomioon, että amiodaronin vaikutus voi 
jatkua pitkään sen lopettamisen jälkeen johtuen sen 
pitkästä puoliintumisajasta.  

   [ks. valmisteyhteenveto, kohta 4.4] 
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