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6 toukokuuta 2014 

 
BUCCOLAM® (midatsolaamiliuos suuonteloon) –tuotteen poisveto 

Suomen markkinoilta tuotteen valmistuspaikassa havaitun mahdollisen 
ristikontaminaatioriskin vuoksi 

 
Hyvä terveydenhuollon ammattilainen 

 

ViroPharma SPRL, joka on osa Shire Group:ia, haluaa tiedottaa teille seuraavaa: 
 

Yhteenveto 

• Mahdollinen ristikontaminaatioriski Buccolamin ja toisen lääkeen kanssa 
havaittiin valmistuspaikan rutiinitarkastuksessa 10-14 maaliskuuta 2014. 

• Varotoimenpiteenä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on 
määrännyt  Buccolamin jakelun, myynnin ja kulutukseen luovutuksen 

keskeytettäväksi ja lääkkeen poistettavaksi apteekeista, sairaala-
apteekeista ja lääkekeskuksista. Tähän päivään mennessä testatuista 

Buccolam näytteistä ei ole löydetty kontaminaatiota. 

• Vaihtoehtoisia lääkevalmisteita tulisi käyttää siihen asti kunnes 
Buccolamia on saatavilla. 

• Poisveto aloitettiin 6.5.2014 ja se toteutetaan apteekkitasolla. 
Apteekkeja, sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia pyydetään laittamaan 

tuotteet karanteeniin välittömästi ja palauttamaan ne Tamroon. 

 
Lisätietoa lääkkeen turvallisuudesta ja suosituksia 
Buccolam vedetään pois koska se valmistettiin valmistuspaikassa, jossa havaittiin 

kontaminaatioriski toisen lääkeen kanssa, joka valmistettiin samoilla valmistusyksikön alueilla. 

Tähän mennessä lääkekontaminaatiota ei ole löydetty testatuista Buccolam näytteistä eikä ole 

saatu yhtään spontaania haittavaikutusraporttia, joka voitaisiin selittää mahdollisella 

ristikontaminaatiolla. 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on määrännyt ViroPharma SPRL:n 

aloittamaan tuotteen poisvedon varotoimenpiteenä. 

 

Poisveto johtaa Buccolamin tilapäiseen saatavuushäiriöön Suomessa. Tämänhetkisen tiedon 

mukaan Buccolam valmistetta on saatavilla heinäkuun 2014 lopulla. 

 

Buccolam-lääkevalmisteita käyttäviä neuvotaan ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja 

apteekkiin korvaavan myynti- tai erityisluvallisen lääkevalmisteen tai muun hoitovaihtoehdon 

selvittämiseksi valmisteen myyntikiellon aikana. 

 



Lisätietoa
Katso lisätiedot Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta
(http ://www.fimea.fi/)

Buccolamin käyttöaihe on pitkittyneiden, akuuttien kouristuskohtausten hoito imeväisikäisillä,
taaperoikäisillä ja sitä vanhemmilla lapsilla sekä murrosikäisiltä nuorilla (3 kuukautta - <
18 vuotta). Buccolamia saavat antaa vain vanhemmat/huoltajat kun potilaan epilepsia on
diagnosoitu.

Raportointi

Terveydenhoitohenkilöstöä kehoitetaan raportoimaan kaikki epäillyt Buccolamin käyttöön
liiittyvät haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskukseen Fimeaan,
www.fimea.fi tai Viropharmaan puhelimitse +800 8768476 tai sähköpostitse
eu. med i nfo@vi rooha rma. com tai pi rkko. I u m me@ neti kka.fi

Lääketieteellisissä kysymyksissä ota yhteyttä puhelimitse +800 8768476 tai sähköpostitse
eu. med i nfo@vi ropha rma. com tai pekka. ka ivola@ botn ia oha rma.fi

Yhteystiedot

Botniapharma Oy
Pekka Kaivola, toimitusjohtaja,
p. +358 45 3565 889
pekka. ka ivola @botn ia oharma.fi
Hannu Wennonen, hallituksen puheenjohtaja,
p. +358 50 5706 663
hannu.wennonen@ botniapharma.fi
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