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Käyttöaihe
Remsima™ (in�iksimabi) on biosimilaari monoklonaalinen vasta-aine, 
joka on tarkoitettu vaikean, aktiivisen Crohnin taudin ja haavaisen 
koliitin hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille (6–17-vuotiaille lapsille  
ja nuorille).

Lasten ja nuorten Crohnin taudissa ja haavaisessa koliitissa elimistössä 
on liikaa tuumorinekroositekijä alfaa (TNF-α), mikä aiheuttaa 
tulehdusreaktion. Remsima™ on TNF-α-salpaaja, joka estää liiallista 
TNF-α-toimintaa ja vähentää siten tulehdusta.

Tämä esite on tarkoitettu tukemaan terveydenhuoltohenkilöstöä 
tulehduksellista suolistosairautta sairastavien ja Remsima™-hoitoa 
saavien lapsipotilaiden hoidossa. Esitteessä kerrotaan in�iksimabin 
käyttöön liittyvistä keskeisistä riskeistä. Jos haluat lisää tietoa (esim. 
vasta-aiheluettelon), tutustu valmisteyhteenvetoon tai pyydä 
lisätietoja.

Keskeiset riskit:
•  Opportunisti-infektioiden ja tuberkuloosin riski 

in�iksimabihoitoa saavilla potilailla.
– Tuberkuloosiriski arvioidaan ennen in�iksimabihoitoa
– Jokaisessa Remsima™-pakkauksessa on potilaskortti, jossa 

kerrotaan infektio- ja tuberkuloosiriskistä ja kehotetaan  
kirjaamaan tuberkuloosiseulonnan tiedot muistiin. On                    
suositeltavaa keskustella kortista potilaan ja/tai hoitajan kanssa.

•  Akuuttien infuusioreaktioiden ja viivästyneiden 
yliherkkyysreaktioiden riski.

•  Lymfooman ja muiden maligniteettien riski.
•  Nuorempien potilaiden infektioriski voi olla suurentunut, ja 

rokotusten on oltava ajan tasalla.

Riskin minimoimiseksi jokaisessa Remsima™-pakkauksessa on 
potilaskortti. Sekä potilaskortti että pakkausseloste on luettava.

Jos potilaalla epäillään mitä tahansa haittavaikutusta, on tärkeää 
kirjata muistiin sekä hänen saamansa valmisteen kauppanimi                
että sen eränumero. Tapahtumista on raportoitava kansallisen               
haittavaikutusraportointijärjestelmän kautta.

Yliherkkyys
In�iksimabi-infuusioiden jälkeen on esiintynyt akuutteja ja                     
viivästyneitä yliherkkyysreaktioita. Akuuttia nokkosihottumaa, 
hengenahdistusta ja hypotensiota on ilmoitettu. Vakavat reaktiot 
kuten anafylaksi ovat melko harvinaisia. Akuutit infuusioreaktiot,    
mm. anafylaktiset reaktiot, voivat kehittyä infuusion aikana 
(sekunneissa) tai muutaman tunnin kuluessa infuusion jälkeen. 
Akuutin infuusioreaktion yhteydessä infuusio keskeytetään heti.                         
Ensiaputarvikkeita kuten adrenaliinia, antihistamiineja,                          
kortikosteroideja ja intubointivälineet on oltava saatavilla. Lievien        
ja ohimenevien reaktioiden ehkäisemiseksi voidaan antaa esim. 
antihistamiini-, hydrokortisoni- ja/tai parasetamoliesilääkitystä. 
Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että viivästyneiden                 
yliherkkyysreaktioiden riski suurenee in�iksimabin käyttötauon 
pidetessä. Jos potilas saa hoitoa uudelleen pitkän tauon jälkeen, 
hänen vointiaan on seurattava tarkoin viivästyneen yliherkkyysreaktion 
oireiden ja löydösten varalta.

Maligniteetit
TNF-salpaajahoitoa saaneilla lapsilla, nuorilla ja nuorilla (enintään 
22-vuotiailla) aikuisilla on ilmoitettu maligniteetteja, jotka ovat    
joskus johtaneet kuolemaan. Noin puolet ilmoitetuista tapauksista 
koski lymfoomia. Muut tapaukset olivat erilaisia syöpätauteja, ja 
mukana    oli harvinaisia maligniteetteja, joita esiintyy yleisemmin                               
immunosuppression yhteydessä. TNF-salpaajien osuutta                      
maligniteettien kehittymisessä ei tunneta. Varovaisuus on siis    
tarpeen, kun hoitoa harkitaan potilaalle, jolla on tai on aiemmin ollut 
maligniteetti tai jolla on muita riskitekijöitä kuten keuhkoahtaumatauti. 
TNF-salpaajia kuten in�iksimabia saaneilla potilailla on ilmoitettu 
esiintyneen myös melanoomaa ja merkelinsolukarsinoomaa. On 
suositeltavaa tutkia kaikkien potilaiden iho säännöllisesti etenkin,     
jos potilaalla on ihosyövän riskitekijöitä.

Rokotukset
In�iksimabihoitoa saaneiden potilaiden vasteesta eläviin rokotteisiin   
ei ole tietoja. On siis suositeltavaa, että Remsima™-hoidon yhteydessä 
ei anneta eläviä rokotteita. Lapsipotilailla infektioriski on suurentunut, 
joten lapsen kaikkien rokotusten on aiheellista olla ajan tasalla ennen 
Remsima™-hoidon aloittamista. Elävien rokotteiden antamisessa on 
noudatettava varovaisuutta, jos kyseessä on lapsi, joka on mahdollisesti 
altistunut in�iksimabille raskauden aikana. On suositeltavaa, että 
valmiste annetaan vasta kun äidin viimeisestä in�iksimabi-infuusiosta 
on kulunut 6 kuukautta.

Vakavat infektiot
In�iksimabihoito suurentaa vakavien infektioiden riskiä. Jotkin näistä 
infektioista ovat johtaneet sairaalahoitoon tai kuolemaan. Kyseisiä 
vakavia infektioita kehittyi useimmiten potilaille, jotka käyttivät 
samanaikaisesti immunosuppressanttihoitoa (esim. kortikosteroideja 
tai metotreksaattia). In�iksimabihoito on lopetettava, jos potilaalle 
kehittyy vakava infektio tai sepsis.

Seuraavia vakavia infektioita on raportoitu:
•  Aktiivinen tuberkuloosi (disseminoitunut tai muualle kuin keuhkoihin 

paikantuva muoto) ja latentin tuberkuloosin reaktivaatio. Potilaat 
on testattava latentin tuberkuloosin varalta ennen hoitoa ja hoidon 
aikana. Latentin infektion hoito on aloitettava ennen Remsima™ 
-hoidon aloittamista.

•  Bakteeri-, sieni- ja virusinfektiot. Muita opportunististen 
taudinaiheuttajien aiheuttamia infektioita, mm. Listeria- ja 
Legionella-infektioita, on raportoitu.

•  Invasiivisia sieni-infektioita, mm. histoplasmoosia, 
koksidioidomykoosia, kandidiaasia, aspergilloosia, blastomykoosia 
ja pneumokystoosia, on ilmoitettu harvoin. Tauti ei välttämättä ole 
paikallinen vaan voi olla disseminoitunut. Empiiristä sienilääkitystä 
on harkittava, jos invasiivisten sieni-infektioiden riskiryhmään 
kuuluvalle potilaalle kehittyy vaikea systeeminen sairaus.

Terveydenhuoltohenkilöstön on punnittava tarkoin Remsima™-hoidon 
riskejä ja hyötyjä ennen hoidon aloittamista, jos potilaalla on toistuva 
tai krooninen infektio. Remsima™-hoidon aikana ja sen jälkeen 
potilaita on seurattava huolellisesti infektion oireiden ja löydösten 
varalta. Seurantaan on kuluttava myös tuberkuloosiseuranta potilailla, 
joilla latentin tuberkuloosin testitulos oli negatiivinen ennen hoitoa.

Infektioriski voi olla tavallista suurempi, jos potilas on lapsi, hänellä    
on liitännäissairauksia ja/tai hän käyttää samanaikaista                          
immunosuppressanttihoitoa.
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