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Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille memantiinihydrokloridia sisältävän Ebixa®-
oraaliliuoksen annosteluvirheen aiheuttamasta yliannostuksesta  

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen 

Yhteenveto

•    Uudella pumpulla annosteltava memantiinihydrokloridia sisältävä oraaliliuos 
tuli markkinoille Suomessa elokuussa 2010. Tuote korvaa tiputtimella 
annosteltavan memantiiniliuoksen, joka on poistunut markkinoilta elokuussa 
2010.

•    Kun memantiinia sisältävää oraaliliuosta on annettu uudella pumpulla, on 
tapahtunut useita yliannostukseen johtaneita annosteluvirheitä. Ne ovat 
johtuneet sekaannuksesta uudesta pumpusta ja tiputtimesta saatavan annoksen 
välillä.

• Terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä pitää mielessä memantiinia 
käyttäessä, että pumpusta ja tiputtimesta tulee erisuuruinen annos ja että myös 
annostusohje on erilainen. 

•    Pumppupullosta tulee yhdellä painalluksella 0,5 ml oraaliliuosta eli 5 mg 
memantiinia.  Vuorokauden enimmäisannos on 20 mg eli 4 painallusta.  

•    Pyydämme teitä olemaan tarkkana memantiinivalmisteiden annosten ja 
annostusohjeen suhteen erityisesti siirryttäessä tiputtimesta uuteen pumppuun. 
Pyydämme teitä myös kertomaan potilaille ja heidän hoitajilleen 

o että memantiinia annostellaan uudenlaisella pumpulla, kuinka pumppua 
käytetään ja mitkä ovat uudet annokset sekä annostusohje 

o että heidän on syytä lukea tarkoin pumpulla annosteltavan 
memantiiniliuoksen pakkausseloste. 

Lisätietoa turvallisuusongelmasta

EMA:n antamien ohjeiden mukaan H. Lundbeck A/S haluaa tiedottaa annosteluvirheistä, 
jotka ovat johtaneet yliannostukseen käytettäessä memantiinia sisältävän oraaliliuoksen uutta 
annospumppua. 

Memantiinihydrokloridia on käytetty Alzheimerin tautia sairastavien hoitoon vuodesta 2002 
lähtien, ja sitä on saatavana tabletteina ja oraaliliuoksena. Uusi annospumppu tuotiin 
markkinoille Suomessa elokuussa 2010 helpottamaan liuoksen annostelua, ja se korvaa 
aiemmin käytetyn tiputtimen. Tiputtimella annosteltava valmiste on poistunut markkinoilta 
elokuussa 2010. 

Elokuun 9. päivään 2010 mennessä oli raportoitu seitsemän (7) tapausta, jossa annospumpusta 
oli annosteltu väärä annos. Yksikään potilaista ei kuollut. Yksi potilas otettiin 



tuntemattomasta syystä sairaalahoitoon, mutta hän toipui; kahdella potilaalla esiintyi 
uneliaisuutta, joka valmisteyhteenvedon mukaan vastaa memantiinin yliannostuksesta tähän 
mennessä saatuja kokemuksia. Muut viisi potilasta eivät ilmoittaneet mitään sivuvaikutuksia. 

Yliannostus johtui sekaannuksesta tiputtimesta ja uudesta pumpusta saatavan 
memantiiniannoksen välillä. Uudesta pumpusta saa yhdellä painalluksella (0,5 ml) 5 mg 
memantiinia.

Siksi potilaille ja heidän hoitajilleen pitää kertoa, että pumpusta saa yhdellä painalluksella 0,5 
ml eli 5 mg memantiinihydrokloridia ja että vuorokautinen enimmäisannos on 4 painallusta. 

Annosteluvirheen mahdollisuus on hyvä pitää mielessä erityisesti, kun siirrytään tiputtimesta 
pumppuun. Pumpulla annosteltavan memantiinihydrokloridiliuoksen valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen selvennetään sekaantumisriskiä koskevaa sanamuotoa sekä annoksen 
suuruutta ja annostusaikataulua koskevia ohjeita.  

Oheisessa valmisteyhteenvedossa on tarkempaa tietoa pumpusta (ks. liite). 

Ebixa®-valmisteen käytön yhteydessä epäiltyjen haittavaikutusten ilmoittaminen 

Epäillystä haittavaikutuksesta on ilmoitettava kansallisen ilmoitusmenettelyn mukaisesti 
Fimealle (www.fimea.fi) tai H. Lundbeckille osoitteeseen SafetyLuFinland@lundbeck.com.

Lisätiedot

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisää lääketieteellisiä tietoja Ebixa®-valmisteen käytöstä, 
ottakaa yhteyttä osoitteeseen  

Oy H. Lundbeck Ab 
Itäinen Pitkäkatu 4 C, PharmaCity
FI-20520 Turku 
Puh: +358 2 276 5000 

Jens Peter Balling 
Divisional Director,
Global Pharmacovigilance 
H. Lundbeck A/S 

Liitteet (uusittu valmisteyhteenveto ja pakkausseloste) 


