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Leflunomide medac - esite lääkärille 

 

Arvoisa lääkäri, 

Myyntiluvan haltija on valmisteyhteenvedon lisäksi laatinut tämän esitteen, jossa kerrotaan 

kaikista niistä erityistä varovaisuutta vaativista asioista, joita mahdollisesti voi ilmetä 

Leflunomide medac -valmistetta käytettäessä.  

Potilaille on kerrottava Leflunomide medac -hoitoon liittyvistä huomionarvoisista riskeistä ja 

asianmukaisista valmisteen käyttöön liittyvistä varotoimista. 

HUOMAA: Leflunomide medac -valmistetta saavat määrätä vain reumatologit, jotka ovat 

täysin perehtyneet vaikuttavan aineen, leflunomidin, tehoon ja turvallisuusprofiiliin. 

 

Tärkeitä maksatoksisuuteen ja hematotoksisuuteen liittyviä tietoja 

 

Leflunomidihoidon aikana on raportoitu harvinaisia vaikeita maksavauriotapauksia, mukaan 

lukien kuolemaan johtaneita tapauksia.  Useimmat maksavauriotapaukset ilmenevät hoidon 

ensimmäisten 6 kuukauden aikana.  Samanaikaista hoitoa annettiin usein muilla 

maksatoksisilla lääkeaineilla. 

 

 Leflunomide medac -valmiste on vasta-aiheinen potilailla, joilla on heikentynyt 
maksan toiminta.  

 

 Maksatoksisten tai hematotoksisten DMARD-valmisteiden (esim. metotreksaatti) 
samanaikainen anto ei ole suositeltavaa. On suositeltavaa, että alkoholin käyttöä 
vältetään leflunomidihoidon aikana. 

 
 Leflunomidi on vasta-aiheinen potilailla, joilla on merkittävästi heikentynyt luuytimen 

toiminta tai merkittävä anemia, leukopenia, neutropenia tai trombosytopenia, jotka 
aiheutuvat muista syistä kuin reumasta tai psoriaasiartriitista. Vaikeiden 
hematologisten reaktioiden tapauksessa, mukaan lukien pansytopenia, 
leflunomidihoito ja muu samanaikainen myelosuppressiivinen hoito on lopetettava ja 
aloitettava leflunomidin elimistöstä poistamismenettely. 

 

 

Laboratoriokokeet 

 

 ALAT ja täydellinen verenkuva on tarkistettava ennen leflunomidihoidon aloittamista 
ja 2 viikon välein ensimmäisten 6 kuukauden aikana sekä 8 viikon välein tämän 
jälkeen. 
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 Jos ALAT-arvon varmistetaan olevan 2-3-kertainen viitearvojen ylärajaan verrattuna, 

annoksen laskeminen 10 mg:aan/vrk voi mahdollistaa Leflunomide medac -
valmisteen käytön jatkamisen viikoittaisessa seurannassa. Jos annoksen 
laskemisesta huolimatta ALAT-arvo on jatkuvasti koholla yli 2-kertaisesti viitearvojen 
ylärajaan verrattuna tai jos se kohoaa enemmän kuin 3-kertaisesti yli viitearvojen 

ylärajan, tulee leflunomidin antaminen keskeyttää ja aloittaa elimistöstä 
poistamismenettely. Maksaentsyymiarvojen seurantaa suositellaan jatkettavaksi 
leflunomidihoidon lopettamisen jälkeen siihen asti, kunnes maksaentsyymien 
pitoisuudet normalisoituvat. 

 

 

Raskaus vasta-aiheena 

 

Raskauden mahdollisuus tulee sulkea pois ennen leflunomidihoidon aloittamista. Leflunomidi 

on vasta-aiheinen raskaana olevilla tai hedelmällisessä iässä olevilla naisilla, jotka eivät 

käytä luotettavaa ehkäisyä. Raskaaksi tulemista on vältettävä leflunomidihoidon aikana tai 

ennen kuin leflunomidihoidon jälkeinen lääkkeen elimistöstä poistaminen on suoritettu 

loppuun. 

Eläinkokeiden perusteella Leflunomide medac -valmiste saattaa lisätä sikiökuoleman riskiä 
tai teratogeenisiä vaikutuksia. 

 

Hedelmällisessä iässä olevat naiset 

 

 Leflunomide medac -hoitoa ei tule aloittaa ennen seuraavien vaiheiden suorittamista:  

o Raskauden mahdollisuus on suljettu pois. 

o Varmistutaan luotettavan ehkäisymenetelmän käytöstä. 

o Potilaille on selostettu perusteellisesti sikiölle aiheutuvan vakavan riskin 
mahdollisuus. 

 Mikäli kuukautisten alkaminen viivästyy tai raskauden mahdollisuutta epäillään 
jostakin muusta syystä, on potilasta neuvottava ilmoittamaan asiasta välittömästi 
lääkärille raskaustestiä varten, ja jos testi on positiivinen, on lääkärin ja potilaan 
keskusteltava raskauteen liittyvästä riskistä. On mahdollista, että nopea aktiivisen 
metaboliitin pitoisuuden lasku veressä aloittamalla alla kuvattu lääkkeen elimistöstä 
poistamismenettely heti kuukautisten viivästyttyä saattaa vähentää leflunomidista 
sikiöön kohdistuvaa riskiä. 

 

Leflunomidi medac -valmistetta käyttävät naiset, jotka haluavat tulla raskaaksi 

 

 Jotakin seuraavista menettelyistä suositellaan leflunomidihoitoa saaville naisille, jotka 
haluavat tulla raskaaksi, jotta varmistuttaisiin siitä, että sikiötä ei altisteta leflunomidin 
aktiivisen metaboliitin A771726:n toksisille pitoisuuksille. 

 Odotusaika: 2 vuoden odotusajan jälkeen A771726:n plasmapitoisuus mitataan 
ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen A771726:n plasmapitoisuus on määritettävä 
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uudelleen vähintään 14 päivän jälkeen. Jos molemmat plasmapitoisuudet ovat alle 
0,02 mg/l, ei teratogeenistä riskiä ole odotettavissa. 

 Elimistöstä poistamismenettely: Toisen elimistöstä poistamismenetelmän (ks. alla) 
käytön jälkeen vaaditaan todennus kahdella erillisellä verikokeella vähintään 
14 päivän välein ja puolentoista kuukauden odotusaika sen jälkeen, kun 
plasmapitoisuus on ensimmäisen kerran alle 0,02 mg/l ennen hedelmöitystä. 

 

Tietoa miehille 

 

Miespotilaiden tulee olla tietoisia mahdollisesta siittiövälitteisestä sikiötoksisuuden riskistä. 
Luotettava ehkäisy leflunomidihoidon aikana tulisi myös taata. 

Mahdollisen vaaran minimoimiseksi perheenlisäystä suunnittelevien miesten tulisi harkita 
leflunomidin käytön lopettamista ja aloittaa elimistöstä poistamismenettely (ks. alla). 
A771726:n plasmapitoisuus mitataan ensimmäisen kerran elimistöstä poistamismenettelyn 
jälkeen ja uudelleen vähintään 14 päivän kuluttua. Mikäli molemmat plasmapitoisuudet ovat 
alle 0,02 mg/l, ja kun on odotettu vähintään 3 kuukautta, on sikiötoksisuuden riski erittäin 
alhainen.  

 

 

Neuvontapalvelu 

 

A771726-mittauksia koskevia lisätietoja voi saada soittamalla numeroon 010 420 4000 tai 
ottamalla yhteyttä osoitteella leflunomide@medac.eu. 

 

 

Infektiovaara 

 

 Leflunomide medac on vasta-aiheinen potilailla, joiden immuunijärjestelmän toiminta 
on heikentynyt. 

 Leflunomide medac on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikeita infektioita. 

 

Kuten muutkin immunosuppressiiviset aineet, leflunomidi voi lisätä infektioherkkyyttä, 
mukaan lukien opportunistiset infektiot. Siten infektioiden (erityisesti riniitin, bronkiitin ja 
pneumonian) esiintyvyys saattaa lisääntyä. Infektiot voivat olla tavanomaista vaikeampia, ja 
siksi niiden varhainen ja tehokas hoito on tärkeää. Vaikeahoitoisen, vakavan infektion 
esiintyessä saattaa olla tarpeen keskeyttää leflunomidihoito ja käyttää lääkkeen elimistöstä 
poistamismenettelyä. 

 

Harvinaisia progressiivisia multifokaalisia leukoenkefalopatiatapauksia (PML) on raportoitu 
potilailla, jotka ovat käyttäneet leflunomidia muiden immunosuppressiivisten lääkkeiden 
kanssa. Potilaita, joilla esiintyy tuberkuliinireaktiivisuutta, on seurattava huolellisesti 
tuberkuloosin uudelleen aktivoitumisen vaaran vuoksi. 
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Yhdistäminen muihin DMARD-valmisteisiin: 

Leflunomidi saattaa toimia synergisesti tai additiivisesti yhdessä muiden maksatoksisten tai 
hematotoksisten DMARD-valmisteiden, kuten esim. metotreksaatin, kanssa. Samanaikainen 
hoito muiden DMARD-valmisteiden kanssa ei ole suositeltavaa.   

 

 

Elimistöstä poistamismenetelmät 

 

Leflunomidihoidon lopettamisen jälkeen  

 8 g kolestyramiinia annetaan 3 kertaa päivässä 11 päivän ajan. 

 Vaihtoehtoisesti 50 g lääkehiiltä jauheena annetaan 4 kertaa päivässä 11 päivän 
ajan. 

 

Menettelyn kestoa voidaan muuttaa kliinisten tai laboratorioarvojen mukaan. Sekä 
kolestyramiini että lääkehiili voivat vaikuttaa estrogeenin ja progestogeenin imeytymiseen 
siten, että luotettavaa ehkäisyä suun kautta otettavilla ehkäisypillereillä ei voida taata 
kolestyramiinilla tai lääkehiilellä suoritetun elimistöstä poistamismenettelyn aikana. 
Vaihtoehtoisten ehkäisymenetelmien käyttö on suositeltavaa.  

 

 

 

Lyhenteet 

 

ALAT = alaniiniaminotransferaasi 

ASAT = aspartaattiaminotransferaasi 
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