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RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

 

VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 

 

Munuaisten toimintahäiriöitä esiintyy Euroopassa monella ihmisellä. Munuaisten toimintahäiriö tarkoittaa, 

että munuaiset eivät toimi ja elimistö ei pääse eroon erityyppisistä kuona-aineista, joita kerääntyy vereen. 

Koska munuaiset eivät tuota virtsaa, ylimääräinen neste et pääse eroon ylimääräisestä nesteestä. 

PHYSIONEAL on nestemäinen lääke liuoksen muodossa ja sillä hoidetaan munuaisten toimintahäiriötä. 

PHYSIONEAL-valmisteen kaltaisia lääkkeitä käytetään peritoneaalidialyysihoidoksi kutsutussa hoidossa 

eli PD-hoidossa. PD-hoidossa vatsaonteloon valutetaan nestettä ja poistetaan neste useita kertoja päivässä. 

Se poistaa ylimääräistä nestettä ja kuona-aineita verestä.  

 

VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 

 

Munuaisensiirron saaminen on paras hoito munuaisen toimintahäiriöön, mutta munuaisensiirrot eivät ole 

aina mahdollisia eikä niitä saa aina heti. Munuaisensiirron sijaan tai odotettaessa munuaisensiirtoa 

voidaan käyttää PD-hoitoa auttamaan henkilöä jatkamaan elämää. Ilman ylimääräisen nesteen ja kuona-

aineiden poistoa verestä, munuaisten toimintahäiriötä sairastavat ihmiset voivat kuolla. PD-hoidon 

tavoitteina on ylläpitää vatsakalvon tilaa hyvänä mahdollisimman pitkään sekä ylläpitää riittävää kuona-

aineiden ja ylimääräisen nesteen siirtymistä, mikä mahdollistaa pitkäaikaisen PD-hoidon.  

 

Peritoneaalidialyysinesteitä, joissa on glukoosia (sokeria), on käytetty yleisesti 30 vuoden ajan. 

PHYSIONEAL on PD-liuos, joka sisältää glukoosia (sokeria). PHYSIONEAL sisältää myös ainetta 

nimeltä bikarbonaatti saman verran kuin mitä elimistöstä tavallisesti on. Sen pH (emäksen ja hapon määrä 

elimistössä) on sama kuin elimistön ja siinä on vähemmän sokeriosia (joita kutsutaan glukoosin 

hajoamistuotteiksi) kuin muissa glukoosipohjaisissa PD-liuoksissa. PHYSIONEAL-valmistetta voidaan 

käyttää myös muiden PD-lääkkeiden kanssa PD-hoitoon.  

 

PHYSIONEAL auttaa pitämään elimistön happomäärän normaalilla tasolla. PHYSIONEAL-valmisteen 

kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että jotkut PD-liuoksen antamisen yhteydessä kivuista kärsineet 

potilaat kokivat vähemmän kipua, kun annettu liuos oli PHYSIONEAL. Tietoja siitä ei kuitenkaan ole, 

että komplikaatioita olisi yleisesti ottaen vähemmän PHYSIONEAL-valmisteella. Kliinisten tutkimustens 

näytön perusteella, n. 377 potilasta, PHYSIONEAL-valmisteen on osoitettu olevan turvallinen ja tehokas. 

  

VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunnetat 

 

PHYSIONEALia ei ole tutkittu lapsilla. PHYSIONEAL-valmisteen hyötyjä täytyy verrata 

haittavaikutusten riskiin, kun potilas on alle 18-vuotias. PHYSIONEAL 40 Clear-Flex -liuosta ei 

suositella lapsille, jotka tarvitsevat täyttötilavuuden alle 1600 ml, mahdollisen virheinfuusion 

havaitsematta jäämisen vaaran vuoksi (vain pienen lokeron sisällön anto). Lisäksi raskauden ja imetyksen 



 

 
 

aikaista käyttöä ei ole tutkittu, joten on noudatettava varovaisuutta myös, mikäli valmistetta käytetään 

näissä tilanteissa.  

 

 

PHYSIONEAL-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa ei ilmennyt tärkeitä eroja lähtötilanteen 

ominaisuuksissa eri tutkimusten välillä. Iän, pituuden, painon yms. keskiarvot olivat likimäärin samat 

kaikissa tutkimuksissa. Missään tutkimuksessa ei ollut iälle ylärajaa, vaan tutkimuksiin otettiin mukaan 

iäkkäitä potilaita.  

  



 

 
 

VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 

Tärkeät tunnistetut riskit 

 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

PHYSIONEAL-pussin 

aktivoiminen väärin,  

potilas saa liuosta 

vain pienestä 

PHYSIONEAL-pussin  

kammiosta (virheinfuusio)  

PHYSIONEAL-Clear-Flex-

pussit 

ovat kaksikammioisia; 

virheinfuusioita on tapahtunut, 

kun pitkää saumaa kammoiden 

välillä ei aktivoida kunnolla, 

mikä johtaa kammoiden liuosten 

sekoittumisen epäonnistumiseen 

ja sen jälkeiseen pelkän pienen 

lokeron sisällön antamiseen.  

Clear-Flex-pussit 

suunniteltiin uudelleen ja 

koulutusohjelma otettiin 

käyttöön.  

Normaalia korkeammat 

bikarbonaattitasot veressä 

(metabolinen alkaloosi)  

Potilailla, joilla  

bikarbonaatin pitoisuus on yli 30 

mmol/l, on yleensä korkeammat 

bikarbonaattitasot 

PHYSIONEAL-valmisteen 

käytön aikana. 

PHYSIONEAL-valmisteen 

etiketti 

päivitettiin sisältämään 

varoituksia 

metabolisen alkaloosin 

riskistä potilailla, joiden 

bikarbonaatin pitoisuus on yli 30 

mmol/l. PHYSIONEAL-

valmisteen 

etiketti neuvoo lääkäriä 

punnitsemaan metabolisen 

alkaloosin riskiä verrattuna 

PHYSIONEAL-valmisteen 

hyötyihin, 

kun potilaalla on korkeampi 

veren bikarbonaattitaso. 

Normaalia korkeampi 

verensokeritaso 

(hyperglykemia) 

Diabeetikoilla ja potilailla, 

joilla on aiemmin ollut 

hyperglykemiaa, 

on suurempi riski 

hyperglykemian 

kehittymisestä tai pahenemisesta 

PHYSIONEAL-valmisteen 

sisältämän glukoosin vuoksi.  

PHYSIONEAL-valmisteen 

etiketissä 

on turvallisuusvaroitus 

normaalia korkeammasta 

verensokeritasosta.  

Diabetespotilaiden 

verensokeritasoja on tarkkailtava 

ja potilaan mahdollisesti ottamien 

verensokerilääkkeiden, 

mukaan lukien insuliinin, annos 

tulisi tarkastaa.  

Aseptinen peritoniitti Potilaat voivat saada aseptisen 

peritoniitin kaikkien 

peritoneaalidialyysihoitojen 

yhteydessä. Potilailla, joilla 

on tiettyjä vatsasairauksia, voi 

olla suurempi aseptisen 

peritoniitin vaara.  

Peritoneaalidialyysihoito tehdään 

varoen potilaille, joilla 

on tiettyjä vatsasairauksia.  

PHYSIONEALin etiketissä 

on turvallisuusvaroitus 

peritoniitista.  

Normaalia korkeammat 

maitohappotasot veressä 

PHYSIONEAL voi aiheuttaa 

vereen korkeammat 

PHYSIONEAL-valmistetta on 

käytettävä 



 

 
 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

(maitohappoasidoosi, erityisesti 

potilailla joilla on korkeampi 

maitohappotaso tai sairaus, joka 

tunnetusti 

suurentaa maitohappoasidoosin 

vaaraa)  

happotasot kuin sen pitäisi.  varoen potilaille, joilla 

on jo normaalia korkeampi 

maitohappotaso veressä 

tai joilla on sairauksia, jotka 

suurentavat maitohappoasidoosin 

vaaraa.  

PHYSIONEAL-valmisteen 

etiketissä 

on turvallisuusvaroitus 

peritoniittiriskistä.  

Vatsan suojaava ja 

suodattava kerros paksunee ja 

kovenee eikä sen tuloksena salli 

PD-liuoksen 

virtausta. EPS aiheuttaa 

tulehduksen vatsaan 

ja sisäelinten paksunemista, 

mihin voi liittyä 

vatsakipua, vatsan 

pingotusta tai oksentelua.  

(Kapseloiva  

vatsakalvon kovettuma [EPS])  

EPS:n syntymekanismia ei 

tunneta. Potilaat voivat saada 

EPS:n mistä tahansa 

peritoneaalidialyysihoidoista. 

EPS on vaikeaa havaita 

varhaisessa vaiheessa. Potilaat, 

joilla epäillään EPS:ää, on 

vaihdettava 

hemodialyysihoitoon.  

PHYSIONEAL-vamlisteen 

etiketissä 

on turvallisuusvaroitus 

EPS:stä.  

PHYSIONEAL-valmisteen 

antaminen 

väärällä glukoosipitoisuudella 

(lääkintävirhe: virheellisen 

glukoosipitoisuuden  

antaminen)  

PHYSIONEAL-valmisten 

antamiseen väärällä 

glukoosipitoisuudella liittyy 

mahdollisia riskejä, kuten 

liian vähän tai liian paljon 

nestettä elimistössä, liian vähän 

tai liian paljon glukoosia 

elimistössä sekä 

proteiinihukka (nimeltä 

hypoalbuminemia).  

PHYSIONEAL-valmisteen eri 

glukoosipitoisuuksien erottamista 

varten on otettu käyttöön 

tunnistusjärjestelmä:  

•   Värillinen vanne 

pahvikotelossa 

•   Lovien määrä 

pahvikotelossa 

•   Värillinen vetorengaskorkki 

pussissa 

•   Lovien määrä 

vetorengaskorkissa 

1,36 % glukoosia on merkitty 

keltaisella ja yhdellä lovella;  

2,27 % glukoosia on merkitty 

vihreällä ja kahdella lovella;  

ja 3,86 % glukoosia on merkitty 

oranssilla ja kolmella 

lovella.  

Normaalia matalammat 

kaliumtasot veressä 

(hypokalemia) 

PHYSIONEAL voi aiheuttaa 

vereen matalammat 

kaliumtasot kuin mitä niiden 

pitäisi olla.  

Veren kaliumtasoja on 

tarkkailtava säännöllisesti.  

Kaliumia voidaan lisätä 

PHYSIONEAL-liuokseen 

estämään vaikeaa hypokalemiaa 

vain lääkärin valvonnan 

alaisuudessa.  

PHYSIONEAL-liuoksen 



 

 
 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

etiketissä 

on turvallisuusvaroitus 

hypokalemiasta.  

 

  



 

 
 

 

Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski Mitä tiedetään 

Lisäkilpirauhaset valmistavat liikaa hormonia 

nimeltä parathormoni, koska 

veren kalsiumtasot ovat 

liian matalat (pahentunut toissijainen 

hyperparatyroidismi) 

PHYSIONEAL 40 -liuoksen valmistuksessa on 

käytetty vähemmän kalsiumia kuin PHYSIONEAL 

35 -liuoksen. Potilailla, joilla on toissijainen 

hyperparatyroidismi, johon liittyy veren matala 

kalsiumtaso, PHYSIONEAL 40 voi auttaa 

pitämään veren kalsiumtasot matalalla, 

mikä saattaa pahentaa toissijaista 

hyperparatyroidismia. 

 

Puuttuvat tiedot 

Riski Mitä tiedetään 

Tutkimusten puute koskien alle 18-vuotiaita lapsia PHYSIONEAL-valmisteen tutkimuksiin ei ole 

osallistunut lapsia.  

PHYSIONEAL-valmisteen hyötyä on verrattava 

haittavaikutusriskeihin, kun potilas on alle 18-

vuotias. PHYSIONEAL  40 Clear-Flex-valmistetta  

ei suositella lapsille, 

joiden tarvitsema täyttövolyymi on alle 1600 ml, 

koska väärän infuusion havaitseminen on vaikeaa 

(annostelu vain pienestä pussikammiosta)  

  

VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi 

 

PHYSIONEAL-valmisteella ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi.  

VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 

 

PHYSIONEAL-valmisteelle ei ole suunniteltu myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä tutkimuksia tai toimia.   

 

Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset  

 

Ei oleellinen 

VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä  

 

Taulukko 1. Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset 

 

Version numero Päivämäärä Turvallisuustiedot Kommentti 

1 22.6.2007 Virheinfuusio  Ei mitään 

2 12.11.2007 1. Metabolinen 

alkaloosi 

2. Virheinfuusio 

Metabolinen alkaloosi 

lisättiin 

turvallisuustiedoksi.  

3 8.7.2009 Tunnistettuja riskejä:  

1. Metabolinen 

Uusia turvallisuushuolia 

ei ole tunnistettu 



 

 
 

Version numero Päivämäärä Turvallisuustiedot Kommentti 

alkaloosi 

2. Virheinfuusio 

edellisen EU-RMP:n  

lähettämisen jälkeen. 

4 22.2.2013 Hyperglykemia Lisätty tunnistetuksi 

riskiksi. 

Maitohappoasidoosi, 

erityisesti kun potilaalla 

on korkeampi 

maitohappotaso tai tila, 

joka tunnetusti 

suurentaa 

maitohappoasidoosin 

vaaraa  

Lisätty mahdolliseksi 

riskiksi. 

Lääkintävirhe:  

Virheellisen 

glukoosipitoisuuden 

antaminen 

Lisätty mahdolliseksi 

riskiksi. 

Pahentunut toissijainen 

hyperparatyroidismi 

Lisätty mahdolliseksi 

riskiksi. 

Kapseloiva  

vatsakalvon kovettuma 

(EPS)  

Lisätty mahdolliseksi 

riskiksi. 

11.6.2013  Aseptinen peritoniitti Lisätty tunnistetuksi 

riskiksi Tanskan 

viranomaisten 

pyynnöstä. 

Maitohappoasidoosi, 

erityisesti kun potilaalla 

on korkeampi 

maitohappotaso tai tila, 

joka tunnetusti 

suurentaa 

maitohappoasidoosin 

vaaraa  

Muutettu tärkeästä 

mahdollisesta riskistä 

tärkeäksi tunnistetuksi 

riskiksi 

Tanskan viranomaisten 

pyynnöstä. 

Kapseloiva  

vatsakalvon kovettuma 

(EPS)  

Muutettu tärkeästä 

mahdollisesta riskistä 

tärkeäksi tunnistetuksi 

riskiksi 

Tanskan viranomaisten 

pyynnöstä.  

Lääkintävirhe:  

Virheellisen 

glukoosipitoisuuden 

antaminen 

Muutettu tärkeästä 

mahdollisesta riskistä 

tärkeäksi tunnistetuksi 

riskiksi 

Tanskan viranomaisten 

pyynnöstä. 

Hypokalemia Lisätty tunnistetuksi 

riskiksi.  

 

  




