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VI.2 Aineisto julkista yhteenvetoa varten 

Paminject 3 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten 
 
VI.2.1 Katsaus sairauden epidemiologiaan 
 
Hyvää lääketurvatoimintatapaa koskevien ohjeiden, Guideline on good pharmacovigilance 
practices (GVP), Moduulin V "Risk Management Systems” kohdan V.C.3.1. mukaan voidaan 
riskinhallintasuunnitelman osan II moduuli I jättää geneeristen tuotteiden osalta toimittamatta.  
 
VI.2.2 Yhteenveto hoidosta koituvista hyödyistä 
 
Paminject 3 mg/ml on lääkevalmiste, joka vaikuttaa luun rakenteeseen ja kivennäisaineiden 
ottoon tai vapautumiseen luusta.  
 
Paminject 3 mg/ml kuuluu bisfosfonaateiksi nimitettyjen lääkkeiden ryhmään. 
 
Lääkettä käytetään hoidettaessa seuraavassa mainittuja sairauksia, joihin liittyy luuta 
hajottavien solujen kiihtynyttä toimintaa: 
 
- kasvaimista johtuva veren suuri kalsiumpitoisuus (hyperkalsemia) 
- luuvauriot (osteolyyttiset leesiot) rintasyöpäpotilailla, joilla on luumetastaaseja  
- luuytimen kasvain, jonka on aiheuttanut tiettyjen immuunisolujen lisääntynyt tuotanto 

(multippelin myelooman III vaihe). 
 
VI.2.4 Yhteenveto turvallisuusnäkökohdista 
 
Merkittävät tunnistetut riskit 
 
Riski Mitä tiedetään Ehkäisy 

Verisolujen määrän 
väheneminen 

(Anemia, trombosytopeinia, 
lymfosytopenia, leukopenia) 

Tätä haittavaikutusta voi 
ilmetä enintään 1 käyttäjällä 
kymmenestä. 

Jos sinulla on niukasti 
punasoluja, valkosoluja tai 
verihiutaleita, veriarvojasi on 
seurattava säännöllisesti 
hoidon aikana. 
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Sydämen vajaatoiminta 

(Sydäninsuffisienssi) 

Elimistön liiallisesta suola- ja 
nestemäärästä johtuvaa 
sydämen vajaatoimintaa, 
johon liittyy 
hengenahdistusta ja veden 
kertymistä 
keuhkokudokseen, voi ilmetä 
enintään 1 käyttäjällä 
kymmenestätuhannesta. 

 

Jos saat tätä 
lääkevalmistetta 
aloitushoitona kasvaimesta 
johtuvaan veren liialliseen 
kalsiumpitoisuuteen, on 
tärkeää, että sinulle 
annetaan myös suolaa 
sisältävää nestettä laskimoon 
virtsanerityksen 
palauttamiseksi. Lääkäri 
huolehtii siitä, että saat 
riittävästi nestettä koko 
hoidon ajan ja että nestettä ei 
anneta liikaa.  Jos sinulla on 
sydänsairaus, etenkin jos 
olet iäkäs, saattaa liiallinen 
suolan ja nesteen määrä 
aiheuttaa sydämen 
vajaatoimintaa.  Kuume 
(flunssan kaltaiset oireet) 
saattaa myös vaikuttaa 
tämän vajaatoiminnan 
kehittymiseen.   

Infuusiokohdan reaktiot Tätä haittavaikutusta voi 
ilmetä enintään 1 käyttäjällä 
kymmenestä. 

Infuusiokohdan reaktioita 
voivat olla kipu, ihottuma, 
turvotus, kovettuminen tai 
laskimotulehdus. 

Jos havaitset 
haittavaikutuksia, käänny 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan 
puoleen. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia 
haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu pakkausselosteessa. 

Allergiset reaktiot 

(Yliherkkyys) 

Allergisia reaktioita, kuten 
keuhkoputkilihasten 
kouristuksia, 
hengenahdistusta, kasvojen, 
huulten, kielen ja/tai nielun 
turvotusta, voi ilmetä. 

Tätä haittavaikutusta voi 
ilmetä enintään 1 käyttäjällä 
sadasta 

Jos sinulle ilmenee 
haittavaikutuksia, käänny 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan 
puoleen. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia 
haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu pakkausselosteessa. 
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Liian pieni kalsiumpitoisuus 

(Hypokalsemia) 

Pieni kalsiumpitoisuus, jonka 
oireita voivat olla 
puutuminen, pistely ja/tai 
lihaskouristukset, on 
harvinaista.  

 

 

 

Kerro lääkärille, jos käytät 
samanaikaisesti muita veren 
kalsiumpitoisuutta 
pienentäviä lääkkeitä, koska 
niiden käyttö samanaikaisesti 
Paminject 3 ml/ml -
valmisteen kanssa saattaa 
johtaa veren 
kalsiumpitoisuuden erittäin 
voimakkaaseen laskuun ja 
aiheuttaa oireita, kuten 
puutumista, pistelyä tai 
kouristuksia. 

Kerro lääkärille ennen kuin 
sinulle annetaan Paminject 
3 mg/ml -valmistetta, jos 
sinulla on (esimerkiksi 
ruokavaliosta tai 
ruuansulatusvaivoista 
johtuva) kalsiumin tai D-
vitamiinin puutos.  

Jos sinulle on tehty 
kilpirauhasleikkaus, voit olla 
erityisen altis veren 
kalsiumpitoisuuden liialliselle 
pienenemiselle.  
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Leukaluun kuolio 

(Leuan osteonekroosi) 

Vakavaa leukaluun 
vaurioitumista (leukaluun 
kuoliota) on raportoitu 
syöpäpotilailla, jotka ovat 
saaneet 
dinatriumpamidronaattia 
sisältävää hoitoa.  Useimmat 
näistä tapauksista ovat 
liittyneet hammashoitoon 
kuten hampaanpoistoon.  

Tätä haittavaikutusta voi 
ilmetä enintään 1 käyttäjällä 
sadasta. 

 

 

Sinun pitää kertoa 
hammaslääkärille Paminject 
3 mg/ml -hoidosta ennen 
hammashoitoa tai leikkausta 
ja ennen Paminject 3 mg/ml -
hoidon aloittamista on syytä 
harkita hammastarkastusta, 
jossa annetaan asiaan 
liittyviä neuvoja (mm. hyvästä 
hammashygieniasta, 
huonosti istuvien 
tekohampaiden säätämisestä 
ja tupakoinnin 
lopettamisesta). Vältä 
mahdollisuuksien mukaan 
kajoavia 
hammashoitotoimenpiteitä 
hoidon aikana ja käy 
säännöllisesti 
hammastarkastuksissa.  
Hammasleikkaus voi 
pahentaa tilannetta, jos 
sinulle kehittyy Paminject 3 
mg/ml -hoidon aikana 
leukaluun kuolio (jonka 
oireita voivat olla kipu tai 
turvotus ikenissä ja/tai 
leuassa, leuan tunnottomuus, 
painon tunne leuassa tai 
hampaiden menetys).  
Hoitavan lääkärin on 
arvioitava hoidon edut ja ja 
siihen liittyvät riskit 
kohdallasi. 

Lihas- tai luukipu 

(Lihaksiin ja luustoon liittyvä 
kipu) 

Tämä lääke saattaa 
aiheuttaa ohimenevää 
luukipua ja nivel- ja 
lihaskipua.  

Tätä haittavaikutusta voi 
ilmetä enintään 1 käyttäjällä 
kymmenestä. 

Kerro lääkärille tai 
apteekkihenkilökunnalle, jos 
havaitset jotain näistä 
haittavaikutuksista. 

Kouristukset 

 

Joillakin kasvaimesta 
johtuvaa veren suurta 
kalsiumpitoisuutta 
sairastavilla potilailla on 
esiintynyt kouristuksia.  
Nämä kouristukset johtuvat 
veren suuresta 
kalsiumpitoisuudesta ja sen 
tehokkaasta hoidosta. 

Jos havaitset 
haittavaikutuksia, käänny 
lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan 
puoleen. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia 
haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu pakkausselosteessa. 
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Munuaisvauriot 

(Munuaistoksisuus) 

Munuaisten toiminnan 
heikkenemiseen johtavaa 
munuaisten rappeutumista 
tai tulehdusta voi ilmetä 
enintään 1 käyttäjällä 
tuhannesta. 

 

Munuaisten toiminnan 
heikkenemistä potilailla, joilla 
on multippeli myelooma tai jo 
ennestään munuaissairaus, 
voi ilmetä 1 käyttäjällä 
kymmenestätuhannesta. 

Munuaisten toimintaa on 
seurattava säännöllisesti 
erityisesti, jos saat pitkään 
useita Paminject 3 mg/ml -
infuusioita, sinulla on 
munuaissairaus tai alttius 
munuaisten vajaatoiminnalle 
(esimerkiksi multippelin 
myelooman ja/tai 
kasvaimesta johtuvan veren 
suuren kalsiumpitoisuuden 
vuoksi).  

 

Paminject 3 mg/ml -hoito 
täytyy lopettaa, jos 
munuaistoimintasi heikkenee 
hoidon aikana.   

 

 
 
 
Merkittävät mahdolliset riskit 
 
Riski Mitä tiedetään (mukaan lukien syy, miksi seikka 

katsotaan mahdolliseksi riskiksi) 

Poikkeava sydämen rytmi 

(Eteisvärinä) 

Pamidronaattia saavilla potilailla on ilmennyt epäsäännöllistä 
sydänrytmiä (eteisvärinää). Toistaiseksi ei tiedetä 
aiheuttaako pamidronaatti näitä rytmihäiriöitä.  Kerro 
lääkärille, jos sinulla on rytmihäiriöitä pamidronaattihoidon 
aikana. 

Tavallisesta poikkeava 
reisiluun murtuma 

(Epätyypillinen reisiluun 
murtuma) 

Tavallisesta poikkeavia reisiluun murtumia voi harvoin ilmetä 
etenkin niillä potilailla, jotka saavat pitkäaikaista hoitoa 
osteoporoosiin.  Ota yhteys lääkäriin, jos koet kipua, 
heikkoutta tai muutoin epämiellyttäviä tuntemuksia reidessä, 
lonkassa tai nivusissa, sillä tällaiset oireet saattavat olla 
mahdollisen reisiluun murtuman varhaisia merkkejä. 

Muu kuin hyväksytyn 
käyttöaiheen mukainen 
käyttö aikuiset ja lapset  

(Off label -käyttö) 

Käyttöaiheita ja annostusohjeita tulee noudattaa.  

 
 
 
Puuttuvat tiedot 
 
Riski Mitä tiedetään (mukaan lukien syy, miksi seikka 

katsotaan mahdolliseksi riskiksi) 
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Käyttö lapsille ja nuorille Kliinistä kokemusta dinatriumpamidronaatin käytöstä alle 18-
vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon ei ole riittävästi. 

 
 
VI.2.5 Yhteenveto ylimääräisistä riskien minimointiin tähtäävistä toimenpiteistä 
turvallisuusnäkökohdittain 
Kaikista lääkkeistä on laadittu valmisteyhteenveto, jossa kerrotaan lääkäreille, 
apteekkihenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon ammattilaisille yksityiskohtaista tietoa 
tämän lääkkeen käytöstä, siihen liittyvistä riskeistä ja suosituksista riskien minimoimiseksi. 
Pakkausseloste on maallikon ymmärtämällä kielellä laadittu lyhennelmä 
valmisteyhteenvedossa kerrotuista tiedoista. Näissä asiakirjoissa kuvatuista toimenpiteistä 
käytetään nimitystä riskien minimointiin tähtäävät toimenpiteet. 

Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavilla lääkevalmisteesta Paminject 3 mg/ml, 
infuusiokonsentraatin liuosta varten, laaditun julkisen EPAR-arviointilausunnon verkkosivulta. 

Tämän lääkkeen suhteen ei ole ylimääräisiä riskien minimointiin tähtääviä toimenpiteitä. 

 

VI.2.6 Suunniteltu myyntiluvan myöntämisen jälkeinen kehityssuunnitelma 
Myyntiluvan myöntämisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia ei ole edellytetty eikä suunniteltu. 

 

VI.2.7 Yhteenveto riskinhallintasuunnitelmaan ajan mittaan tehdyistä muutoksista 
 
Versio Päiväys Turvallisuuteen 

liittyvät seikat 
Kommentti 

V01 5.11.2012 Merkittävä 
mahdollinen riski: 
- Epätyypillinen 

reisiluun murtuma 
 

Ei ole. 

V02 30.8.2013 Seuraavat riskit 
lisättiin merkittävinä 
tunnistettuina 
riskeinä: 
- Anemia, 

trombosytopeinia, 
lymfosytopenia, 
leukopenia 

- Sydämen 
vajaatoiminta 
(sydämen 
vasemman 
kammion 
vajaatoiminta tai 
sydämen 
kongestiivinen 
vajaatoiminta)  

- Infuusiokohdan 

Ei ole. 
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Versio Päiväys Turvallisuuteen 
liittyvät seikat 

Kommentti 

reaktiot 
- Yliherkkyys  
- Hypokalsemia 
- Leukaluun 

osteonekroosi  
- Lihaksiin ja 

luustoon liittyvä 
kipu (ohimenevä 
luukipu, nivelkipu, 
lihaskipu) 

- Kouristukset 
- Munuaistoksisuus 

(munuaistoiminnan 
heikkeneminen, 
munuaisten 
vajaatoiminta) 

 
Seuraavat riskit 
lisättiin merkittävinä 
mahdollisina riskeinä: 
- Eteisvärinä  
- Muu kuin 

hyväksytyn 
käyttöaiheen 
mukainen käyttö 
(aikuiset ja lapset) 

 
Seuraavat riskit 
lisättiin puuttuvina 
tietoina: 
- Käyttö lapsille ja 

nuorille 
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