
OPAS TERVEYDENHUOLLON 
AMMATTILAISILLE 

 

Ennen lääkkeen määräämistä tulee lääkkeen määrääjän (tai muun terveydenhuollon ammattilaisen) 
keskustella potilaan kanssa alla mainituista riskeistä sekä antaa potilaalle Potilaskortti. Tarkista 
valmisteyhteenvedosta lääkkeen määräämiseen liittyvät tarkemmat tiedot. 

 
 

Potilaan nimi: 
 

Potilaan ikä: 

Ensimmäisen käynnin päivämäärä: Potilaan sukupuoli:     Mies              Nainen  

Lääkkeen määräämispäivä: Päivämäärä tänään: 
 

VAIKUTUKSET MAKSAAN 
     Keskustele maksaan liittyvistä riskeistä sekä tarpeesta ottaa maksan toimintakokeet ennen hoidon aloittamista sekä 

säännöllisesti hoidon aikana, kuten pakkausselosteessa on mainittu. Opasta potilasta tunnistamaan maksasairaudesta 
kertovia merkkejä ja oireita, ja neuvo häntä ottamaan yhteyttä lääkäriin, mikäli niitä ilmenee. 

 
RASKAUS JA IMETYS 
Hoidettaessa naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on poissuljettava raskauden mahdollisuus ja korostettava 

tehokkaan ehkäisyn merkitystä ennen Aubagio®-hoidon aloitusta ja sen aikana. 
     Neuvo potilasta ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos hän harkitsee ehkäisyn lopettamista tai 

ehkäisymenetelmän vaihtamista. 

    Jos potilas tulee ehkäisystä huolimatta raskaaksi, hänen tulee lopettaa Aubagio®-valmisteen käyttö ja ottaa yhteys lääkäriin, 
jonka tulee: 

– harkita Aubagio®-valmisteen nopeutettua elimistöstä poistamista ja keskustella siitä potilaan kanssa 
– ilmoittaa raskaudesta, joko sähköpostitse: laakeinfo.finland@sanofi.com tai puhelimitse: 0201 200 368 

      Kerro potilaalle www.ms-tuki.fi -osoitteessa saatavilla olevista muistutuspalveluista. 
 

HEMATOLOGISET VAIKUTUKSET 
    Keskustele verisolujen määrän laskuun liittyvistä (erityisesti valkosoluihin kohdistuvista) riskeistä ja siitä, että täydellinen 

verenkuva on syytä tutkia sekä ennen hoidon aloittamista että hoidon aikana havaittujen merkkien ja oireiden 
perusteella. 

 
KOHONNUT VERENPAINE 
    Keskustele verenpaineen kohoamisen riskistä. Opasta potilasta kertomaan kohonneesta verenpaineesta lääkärille. 

Kerro myös, että verenpaine on tarkistettava ennen hoidon aloittamista sekä säännöllisesti sen aikana. 
 

INFEKTIOT 
    Keskustele infektioiden - jopa vakavien opportunististen infektioiden - riskistä. Kehota potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin, 

jos hän havaitsee infektio-oireita tai ottaa muita immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä. Vakavien infektioiden 
ilmetessä voidaan harkita lääkkeen nopeutettua elimistöstä poistamista. 

 
POTILASKORTTI 
    Anna potilaalle Potilaskortti. Se auttaa potilasta hoitoon liittyvien tietojen muistamisessa, ja sen avulla tiedot on 

mahdollista välittää myös satunnaista hoitoa antaville lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille 
(erityisesti kun potilas tarvitsee ensiapua ja kun potilaan hoitoon osallistuu uusia lääkäreitä tai muita 
terveydenhuollon ammattilaisia). Neuvo potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon 
ammattilaiseen, jos hänellä ilmenee Potilaskortissa mainittuja oireita. 

 

Potilaalle on kerrottu tähän hoitoon liittyvistä hyödyistä ja riskeistä, ja hän ymmärtää ne. Naispotilaalle on tehty 
raskaustesti ja kehotettu käyttämään luotettavaa ehkäisyä, sekä kerrottu mahdollisuudesta lääkkeen nopeutettuun 
elimistöstä poistamiseen, sekä raskaana oleville tarkoitetusta rekisteristä. 

 

Reseptin uusimisen yhteydessä selvitetään potilaan mahdollisesti kokemat haittavaikutukset, keskustellaan riskeistä ja 
niiden ehkäisystä sekä varmistetaan, että tarvittava seuranta toteutuu. 

 
Lääkkeen määrääjän nimi:                                                            Lääkkeen määrääjän allekirjoitus: 
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