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Tiivistelmä 
 
Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) on tehnyt tieteellisen arvion iholle 
paikallisesti annosteltavista ketoprofeenivalmisteista. Arvio tehtiin, koska valmisteista on raportoitu 
valoyliherkkyysreaktioita sekä ketoprofeenin ja oktokryleenin (valosuoja-aine) yhteiskäytössä 
ilmenneitä yliherkkyysreaktioita. 
Yhteenvetona lääkevalmistekomitea toteaa, että iholle paikallisesti annosteltavien 
ketoprofeenivalmisteiden valoyliherkkyysreaktiot ovat merkityksellisiä haittavaikutuksia, mutta 
näiden valmisteiden hyöty-haitta–suhde on edelleen positiivinen. Valmisteiden käytön yhteydessä 
tarvitaan kuitenkin useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan iholle paikallisesti annosteltavien 
ketoprofeenivalmisteiden turvallisempi käyttö. Lisäksi näiden valmisteiden tulisi olla saatavilla 
ainoastaan lääkemääräyksellä. 
 
Suositukset terveydenhuoltohenkilöille 
 
• Lääkettä määräävien henkilöiden on noudatettava tarkasti vasta-aiheita määrätessään iholle 

paikallisesti annosteltavaa ketoprofeenia.  
• Lääkettä määräävien ja toimittavien henkilöiden on muistutettava iholle paikallisesti 

ketoprofeenia käyttäviä potilaita, että on tärkeää estää valoyliherkkyyttä seuraavilla varotoimilla: 

i. Pese kädet erityisen huolellisesti aina geelin levittämisen jälkeen.  

ii. Älä altista hoidettua aluetta auringonvalolle, edes pilvisellä säällä, äläkä UVA-
säteilylle hoidon aikana ja kaksi viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen. 

iii. Suojaa hoidetut alueet auringonvalolta vaatetuksella. 

iv. Iholle paikallisesti annosteltavaa ketoprofeenia ei saa käyttää peittosidoksen alla. 

v. Lopeta käyttö välittömästi, jos saat ihoreaktion valmisteen levittämisen jälkeen. 

Lisätietoa turvallisuudesta 
Ketoprofeeni on tulehduskipulääke (NSAID). Iholle tarkoitetuissa valmisteissa ketoprofeenin 
käyttöaiheita ovat paikalliset kiputilat lihas- ja nivelvammojen yhteydessä. Iholle paikallisesti 
annosteltavia ketoprofeenia sisältäviä valmisteita on ollut saatavilla EU jäsenmaissa vuodesta 1978.  
 
Lääkevalmistekomitean suositukset perustuvat ihoon paikallisesti annostellun ketoprofeenin käytön 
yhteydessä raportoitujen ihoon sekä valoallergiareaktioihin liittyvien haittavaikutusraporttien 
tieteelliseen arvioon. Raportit sisältävät vakavia haittavaikutuksia, jotka ovat johtaneet 
sairaalahoitoon. Lääkevalmistekomitea on kuitenkin yhteenvedossaan päätynyt siihen, että saatavilla 
olevan tiedon perusteella iholle paikallisesti annosteltavan ketoprofeenin hyödyt ylittävät sen haitat. 
 
Jo valmisteiden kauppaantuonnista lähtien on tiedetty, että ihoon paikallisesti annosteltavat 
ketoprofeenivalmisteet voivat aiheuttaa allergisen kosketusreaktion ja myös valoallergian. Useat 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön varotoimenpiteitä, kuten valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen 
päivittäminen, terveydenhuoltohenkilöstön tiedottaminen ja piktogrammin lisääminen 

 



ulkopakkaukseen, joilla varmistetaan paikallisesti käytettävän ketoprofeenin turvallisempi käyttö. 
Nämä samat toimenpiteet otetaan nyt käyttöön yhtenäisesti kaikissa EU jäsenvaltioissa ja 
paikallisesti käytettävän ketoprofeenin turvallisesta käytöstä tiedotetaan jatkuvasti. 
Lääkevalmistekomitea tulee arvioimaan näiden toimenpiteiden vaikutusta kolmen vuoden kuluttua 
käyttöönotosta. 
 
Viimeisimmän arvioinnin tuloksena lääkevalmistekomitea on suositellut, että kaikkien iholle 
paikallisesti annosteltavien ketoprofeenia sisältävien lääkevalmisteiden tulisi olla saatavilla 
ainoastaan lääkemääräyksellä. Lisäksi kaikkien EU:ssa hyväksyttyjen ihoon paikallisesti 
annosteltavien ketoprofeenia sisältävien valmisteiden tulisi noudattaa edellä esitettyjä suosituksia.  
 
Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste päivitetään vastaavasti. 
 
Haittavaikutusten ilmoittamisesta 
Pyydämme ilmoittamaan kaikki epäillyt haittavaikutukset ihoon paikallisesti annosteltavista 
ketoprofeenia sisältävistä valmisteista joko Fimealle (Ohje 1/2005 Lääkkeiden haittavaikutusten 
ilmoittaminen) tai myyntiluvan haltijoille (Orudis: sanofi-aventis Oy, Huopalahdentie 24, 00350 
HELSINKI tai drugsafety.finland@sanofi-aventis.com, Ketorin: Drug Safety, Orion Oyj, Orionintie 
1, 02200 ESPOO tai drugsafety@orionpharma.com, Zon: Pharmacovigilance, Antula Healthcare AB, 
Östermalmsgatan 19, SE-114 26 Tukholma, Ruotsi tai reg@antula.se). 
 
Yhteystiedot 
Lisätietoja antaa:  
Orudis (sanofi-aventis Oy): Lääketieteellinen johtaja Jarmo Kaukua puh. 040 357 8268, 
jarmo.kaukua@sanofi-aventis.com 
 
Ketorin (Orion Oyj): Senior Medical Adviser, erikoislääkäri Pekka Järvensivu puh. 050 966 3616, 
pekka.jarvensivu@orionpharma.com 
 
Zon (Antula Healthcare AB): Qualified Person of Pharmacovigilance Eva Lundén puh. +46 8 31 68 
00, eva.lunden@antula.se 
 
Tämän kirjeen sisällöstä on sovittu yhdessä Euroopan lääkeviranomaisten kanssa. 
 
Lääkevalmistekomitean (CHMP) suositus on lähetetty Euroopan Komissiolle täytäntöönpanoa 
varten. 
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