
Laskimonsisäisiä rautavalmisteita 
käytetään raudanpuutostilan 

hoidossa, kun suun kautta otettavat 
valmisteet ovat tehottomia tai niitä 

ei voida käyttää. 

Laskimonsisäiset rautavalmisteet 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. 

Tämän vuoksi niitä saa antaa 
ainoastaan koulutettu henkilökunta, 
joka pystyy arvioimaan ja hoitamaan 

tällaisia reaktioita.  

Joillakin potilailla nämä allergiset 
reaktiot voivat olla vakavia tai 
hengenvaarallisia (tunnetaan 

anafylaktisina reaktioina) ja voivat 
aiheuttaa sydän- ja 

verenpainevaivoja ja/tai 
pyörtymisen tai tajunnan 

menetyksen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä 
lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee 
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, 
joita ei ole mainittu tässä esitteessä. Voit 
ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan: 
www-sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
FI-00034 Fimea 

 

 

 

 

 

 

Laskimonsisäinen 
rauta 

 
Tärkeää tietoa potilaille 

laskimonsisäisen raudan (lääke, 
jota annetaan neulalla laskimon 
sisään) mahdollisesta vakavien 
allergisten reaktioiden riskistä 

 

Euroopan laskimonsisäisen raudan 
valmistajat ovat laatineet ja 
tuottaneet tämän tiedon. 

 

 

 

 

 



Lue tämä esite huolellisesti. Jos sinulla on 
kysyttävää, käänny lääkärin puoleen. 

Sinulla voi olla suurentunut riski 
saada allerginen reaktio, jos sinulla 
on: 

- jokin todettu allergia, mukaan lukien 
lääkeaineallergia 

- aiemmin todettu vaikea astma, 
ihottuma tai muita allergioita (esim. 
pöly- ja siitepölyallergia, allergia 
eläinten hilseelle) tai 

- immuuni- tai tulehdussairauksia (kuten 
nivelreuma, punahukka ja muut) 

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin 
näistä allergioista tai tiloista, ennen kuin 
sinulle määrätään tai annetaan 
laskimonsisäistä rautavalmistetta. Lääkäri 
päättää , ylittävätkö hoidon hyödyt siihen 
mahdollisesti liittyvät riskit. 

 

 

 

Sinulle ei saa antaa laskimonsisäistä 
rautavalmistetta, jos: 

- olet allerginen (yliherkkä) valmisteelle 
tai tämän lääkkeen jollekin muulle 
aineelle  

- olet joskus saanut vakavan allergisen 
(yliherkkyys)reaktion rautavalmisteista, 
jotka annostellaan injektiona* 

- sinulla on rautaylikuormitus (liikaa 
rautaa elimistössä) 

- sinulla on anemia, joka ei johdu raudan 
puutteesta 
 

Kerro lääkärillesi,  jos sinulla on jokin 
näistä allergioista tai tiloista,  ennen kuin 
sinulle määrätään/annetaan 
laskimonsisäistä rautavalmistetta.  

 
* On tärkeää tietää, että reaktio voi 
ilmetä,  vaikka sinulla ei olisi ollut 
ongelmia laskimonsisäisen raudan 

kanssa aiemmin. 
 

 
 
 

Raskaus: laskimonsisäisiä 
rautavalmisteita ei pidä käyttää raskauden 
aikana ellei tämä ole ehdottomasti 
välttämätöntä. Jos olet raskaana tai epäilet 
olevasi raskaana, on tärkeää, että 
keskustelet lääkärin kanssa.  

 
Ota heti yhteyttä lääkäriin tai 
sairaanhoitajaan, jos: 
- sinulla ilmenee allergisen reaktion 

merkkejä tai oireita laskimonsisäisen 
raudan antamisen aikana tai pian 
hoidon jälkeen 

Esimerkiksi: nokkosihottuma tai ihottuma, 
kutina, huimaus, pyörrytys, huulten, kielen, 
nielun tai kehon turpoaminen, 
hengitysvaikeudet, hengenahdistus tai 
hengityksen vinkuminen 

- Lääkäri tai sairaanhoitaja tarkkailee 
vointiasi allergisten reaktioiden 
merkkien ja oireiden varalta vähintään 
30 minuutin ajan aina laskimonsisäisen 
raudan antamisen jälkeen.  
 


