
 

Tämä muistilista on avuksi, kun kirjoitat MULTAQ®-reseptin. MULTAQ®-hoito tulee aloittaa ja sitä on seurattava vain erikoislääkärin valvonnassa. MULTAQ®-hoito voidaan aloittaa 
avohoidossa. Katso valmisteyhteenvedosta kaikki tiedot. 
 

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. 
 

Sopivasta ajankohdasta aloittaa MULTAQ®-lääkitys amiodaronin lopettamisen jälkeen on vain vähän tietoa. Amiodaronin vaikutus voi jatkua pitkään sen lopettamisen jälkeen johtuen sen 
pitkästä puoliintumisajasta. 

Jos vastaat johonkin seuraavista vaihtoehdoista KYLLÄ, älä kirjoita MULTAQ®-
reseptiä. 

Lääketieteellinen tila KYLLÄ EI 
- Potilas on yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.   

- Potilaalla on 2. tai 3. asteen eteis-kammiokatkos, täydellinen 
haarakatkos, distaalinen katkos, sinussolmukkeen toimintahäiriö, 
eteisten johtumishäiriö tai sairas sinus -oireyhtymä (paitsi jos samaan 
aikaan käytetään toimivaa sydämentahdistinta). 

  

- Potilaalla on bradykardia (<50 lyöntiä/min).   
- Potilaalla on pysyvä eteisvärinä, jossa eteisvärinä on jatkunut vähintään 

6 kk (tai kestoa ei tiedetä) ja sinusrytmin palauttamista ei enää yritetä 
lääkärin harkinnan mukaan. 

  

- Potilaalla on aiemmin ilmennyt tai parhaillaan ilmenee sydämen 
vajaatoiminta tai vasemman kammion systolinen toimintahäiriö.   

- Potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta.   
- Potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (CrCl <30ml/min).   
- Potilaalle on aiemmin amiodaronin käytöstä aiheutunut maksa- tai 

keuhkotoksisuus.   

- Potilaan QTc-aika (Bazett) ≥ 500 millisekuntia.   
Muut lääkehoidot   

- Potilaalla on samanaikainen lääkitys, joka on potentti sytokromi P450 
(CYP) 3A4:n estäjä, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, 
posakonatsoli, telitromysiini, klaritromysiini, nefatsodoni tai ritonaviiri. 

  

- Potilas käyttää lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa kääntyvien kärkien 
takykardiaa (torsade de pointes), esim. fentiatsiinit, sisapridi, bepridiili, 
trisykliset masennuslääkkeet, terfenadiini, eräät suun kautta otettavat 
makrolidit (kuten erytromysiini) sekä ryhmän I tai III rytmihäiriölääkkeet 

  

- Potilaalla on samanaikainen dabigatraanilääkitys.   

Seuraavat kohdat tulee arvioida ennen MULTAQ®-hoidon aloittamista ja sen aikana. 

Kun MULTAQ®-hoito aloitetaan, suositellaan arvioitavan 
 EKG  Digoxiini, beetasalpaajat, kalsiumin estäjät, 

statiinit 
 LVEF:n, sydämen 

vajaatoiminnan tila  Antikoagulaatio, jos tarvitaan eteisvärinän 
hoitosuosituksen mukaan 

 Maksan toimintakokeet  Muu samanaikainen lääkitys 

 Seerumin 
kreatiniinipitoisuus   

 
Suunniteltu seuranta 6 kuukaudeksi eteenpäin hoidon aloittamisen 
jälkeen 
 Säännöllinen EKG-seuranta vähintään 6 kk:n välein 

 Maksan toimintakokeet 

         7. päivä 
         1. kuukausi                   2. kuukausi                  3. kuukausi 
         4. kuukausi                   5. kuukausi                  6. kuukausi 

 Seerumin kreatiniinipitoisuus 7. päivänä 
 
Suunniteltu seuranta 6. kuukaudesta lähtien 1. vuoteen asti 
 EKG-seuranta 12. kuukauden aikana 

 Maksan toimintakokeet  9. kuukauden aikana 
 Maksan toimintakokeet 12. kuukauden aikana 

 
Suunniteltu seuranta 1. vuodesta eteenpäin 
 Säännöllinen EKG-seuranta vähintään 6 kk:n välein 

 Maksan toimintakokeet ajoittain 
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