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Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille 
 
Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA) on pyytänyt Pfizeria toteuttamaan 
terveydenhuollon ammattilaisille kohdistetun koulutusohjelman.  Sen tarkoituksena on korostaa, 
kuinka tärkeää on raportoida kliinisesti merkitykselliset hypotensiotapaukset ja niihin liittyvät 
haittavaikutukset, joita saattaa esiintyä Revatio 0,8 mg/ml injektionesteen käytön yhteydessä.  
 
Maissa, joissa 50 ml injektiopullo (jossa on 40 mg sildenafiilia sitraattina) on saatavilla, se 
korvataan 12,5 ml injektiopullolla (jossa on 12,5 ml sildenafiilisitraatti 0,8 mg/ml injektionestettä, 
joka vastaa 10 mg sildenafiilia sitraattina), kun uusi injektiopullo tuodaan kauppaan. 
 
Revatio injektionesteen käyttöön liittyen on laadittu Revatio IV,  hypotension seurantaohjelma, 
koska tätä lääkemuotoa koskevissa kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu pienellä määrällä 
tutkimuspotilaita oireetonta hypotensiota. Hypotension seurantaohjelma on osa Revatio 
injektionesteen käyttöön liittyvää riskienhallintasuunnitelmaa. Seurantaohjelmalla selvitetään 
hypotension esiintyvyyttä ja siihen liittyviä muita ongelmia, joita tämän lääkemuodon käytön 
yhteydessä saatetaan raportoida. Tämän seurantaohjelman sisältö on sovittu Euroopan lääkeviraston 
kanssa.  
 
Myyntiluvan haltija sopii tämän koulutuspaketin lopullisen sanamuodon kansallisen viranomaisen 
kanssa kaikissa jäsenvaltioissa, ennen kuin Revatio 0,8 mg/ml injektioneste 12,5 ml injektiopullossa 
tuodaan kauppaan. Tätä materiaalia voidaan käyttää soveltaen tai sellaisenaan sen mukaan mitä 
kansallisesti sovitaan. 
  

Koulutuspaketissa on mukana seuraavat liitteet: 

• Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille 

• Ohjeet siitä, kuinka haittatapahtumat raportoidaan Pfizerin lääketurvayksikölle 

• Valmisteyhteenveto 

• Tietojenkeruulomakkeita hypotensiotapausten raportointia varten 

• Kirjekuoria tietojenkeruulomakkeiden palauttamiseksi Pfizerille 

• Ohjeet siitä, kuinka tietojenkeruulomakkeita tilataan lisää 

 
Tämän dokumentin rinnalla tulee lukea valmisteyhteenvetoa. Katso valmisteyhteenvedosta 
täydelliset tiedot siitä, miten Revatio injektionestettä (12,5 ml injektiopullo) käytetään. 
 
Revatio injektioneste (12,5 ml injektiopullo, jossa on 10 mg sildenafiilia sitraattina) kuuluu ns. 
valvotun jakelujärjestelmän piiriin, joten sitä voidaan käyttää vain sairaaloissa, joissa työskentelee 
pulmonaalihypertensiota sairastavien potilaiden hoitoon ja/tai valvontaan perehtyneitä 
terveydenhuollon ammattilaisia. 
 
Yksi 12,5 ml:n injektiopullo Revatio 0,8 mg/ml injektionestettä sisältää 12,5 ml sildenafiilisitraatti-
injektionestettä eli 10 mg sildenafiilia (sitraattina). 10 mg suositusannoksen saamiseksi tarvitaan 
yksi injektiopullo. Tämä annos annetaan kolme kertaa päivässä bolusinjektiona laskimoon. 
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On suositeltavaa, ettei kerralla anneta kuin yksi injektiopullo (12,5 ml injektionestettä, jossa on 
10 mg sildenafiilia sitraattina). 
 
 
Revatio IV, hypotension seurantaohjelma: 
 
Tästä lääketurvaseurantaohjelmasta on sovittu yhdessä EMA:n kanssa. Sen tarkoituksena on löytää 
ja dokumentoida hypotensiotapaukset ja niihin liittyvät tapahtumat, joita voi ilmetä Revatio 
injektionesteen käytön yhteydessä. Tietojenkeruulomake on suunniteltu jaettavaksi edellä  
mainituissa sairaaloissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille helpottamaan 
hypotensiotapausten raportointia. 
 
Kliinisesti merkityksellinen hypotensio on määritelty tilaksi, jossa systolinen tai diastolinen 
verenpaine laskee yli 15 % lähtötilanteesta ja: 
 
• jonka oireina esiintyy pyörrytyksen tunnetta, huimausta, pyörtymistä tai 
 
• josta aiheutuu munuaisten toimintahäiriö (esim. virtsaneritys vähenee, veren 

ureatyppipitoisuus/plasman kreatiniinipitoisuus suurenee) tai 
 
• joka edellyttää hoitotoimenpiteitä (esim. Revatio-injektiohoidon keskeyttämisen, 

diureettihoidon/verenpainetta alentavien lääkkeiden annoksen tilapäinen pienentäminen tai 
keskeyttäminen, vasopressorilääkityksen tarve).  

 
Ohjeet haittatapahtumaraportointia varten 
 
Toimenpiteet sen jälkeen, kun pulmonaalihypertensiota sairastavalle potilaalle on annettu Revatio 
injektioneste -hoitojakso: 
 
• Täytä tietojenkeruulomake, joka on tämän koulutuspaketin liitteenä. Varmista, että 

tietojenkeruulomake täytetään heti Revatio injektionesteen käytön jälkeen. 
 
• Täytä yksi tietojenkeruulomake/jokainen potilas/jokainen hoitojakso 
 
• Täytä tietojenkeruulomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot, jos Revatio injektionesteen antoon 

liittyy kliinisesti merkityksellinen hypotensiivinen tapahtuma (kuvattu edellä) ja palauta se 
Pfizerille. Ota lisäksi yhteyttä Pfizerin lääketurvayksikköön joko puhelimitse tai faksitse 
(yhteystiedot tietojenkeruulomakkeessa) haittatapahtuman ilmaantuessa sen yksityiskohtien 
raportoimiseksi. 

 
• Varmista, että tietojenkeruulomake täytetään heti hoitojakson päätyttyä ja palautetaan Pfizerille 

ohjeiden mukaan. 
 
• Raportoi Pfizerin lääketurvayksikköön (yhteystiedot tietojenkeruulomakkeessa) kaikki muut 

haittatapahtumat, joiden arvioit liittyvän Revatio injektionesteen käyttöön.  
 
Pfizerin lääketurvayksikkö saattaa pyytää lisätietoja raportoimastasi haittavaikutuksesta. 
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Tietojenkeruulomakkeita voi tilata lisää Pfizerin Lääketurvayksiköstä sähköpostitse 
haittaraportti@pfizer.com tai puhelimitse Pfizer Oy, puh. (09) 430 040/Lääketurvayksikkö. 

mailto:haittaraportti@pfizer.com

