Sumatriptan Teva 50 mg, 2 tablettia

Lääkkeen toimittamisohje
Ennen kun toimitat Sumatriptan Tevaa varmista, että tuote soveltuu potilaalle.
Sumatriptan Teva on tarkoitettu ainoastaan lääkärin diagnosoiman migreenin
hoitoon, johon on aiemmin määrätty hoidoksi sumatriptaania Tarkista potilaalle
määrätty lääkitys e-reseptitietokannasta potilaan suostumuksella.

1. Varmista, että
A. potilaan oireet viittaavat migreeniin JA
B. potilas on käyttänyt aiemmin sumatriptaania migreeninsä hoitoon JA
C. potilaan sumatriptaanilääkemääräyksen voimassaolo on päättynyt korkeintaan
6 kuukautta aiemmin.

2. Ohjaa potilas lääkäriin, jos;
A. Potilaan migreenioireet ovat muuttuneet: tiheys on kasvanut merkittävästi aiemmasta
tai oireet ovat pahentuneet edellisen lääkärissäkäynnin jälkeen.
B. Potilaalla esiintyy migreenikohtauksen aikana seuraavia oireita: vartalon toispuolista
heikkoutta, kömpelyyttä ja vaikeuksia koordinoida liikkeitä, korvien soimista (tinnitus),
tajunnantason heikkenemistä tai kouristuksia.
C. Potilas käyttää MAO:n estäjää (esim. moklobemidi, selegiliini, rasagiliini)
D. Potilas käyttää masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) jotka on määrätty sen jälkeen, kun
potilas edellisen kerran käynyt migreenin vuoksi lääkärin vastaanotolla.
E. Potilas käyttää sydän- ja verenpainetaudin hoitoon määrättyjä valmisteita (mm.
ACE-estäjät, AT-II –estäjät, beetasalpaajat, lipidejä muuntavat lääkeaineet, nitraatit)
F. Potilas on alle 18- tai yli 65-vuotias tai raskaana
Potilaalle voi toimittaa kerrallaan yhden 2 tabletin Sumatriptan Teva 50 mg pakkauksen.
Jos potilaan resepti on vanhentunut, muistuta potilasta varaamaan aika lääkäriin migreenin
hoidon seuranta-aikaan ja reseptin uusimista varten.

Epäselvissä tapauksissa ohjaa potilas aina lääkärin vastaanotolle.

Sumatriptan Tevan annostus:
Annos 18-65-vuotiaille aikuisille: 1 tabletti (50 mg) migreenikohtaukseen. Tabletti tulee niellä kokonaisena veden kera.
Jos potilaalla on nielemisvaikeuksia, voi
tabletin puolittaa ja ottaa kahdessa osassa. Jos migreenioireet lievittyvät ensimmäisen tabletin jälkeen, mutta palaavat
myöhemmin, potilas voi ottaa vielä toisen
tabletin. Potilaan on odotettava ainakin 2
tuntia ensimmäisen tabletin ottamisesta
ennen kuin hän voi ottaa toisen tabletin.
Annostus korkeintaan 2 tablettia 24 tunnin sisällä. Jos migreenioireet eivät lievity ensimmäisen tabletin oton jälkeen,
eikä tabletilla ole vaikutusta, ei tule ottaa lisäannoksia saman kohtauksen aikana. Seuraavan kerran, kun potilaalle tulee migreenikohtaus, Sumatriptan Tevaa voi käyttää uudelleen.
Jos päänsärky kestää yli 72 tuntia tai oireet muuttuvat tai pahenevat aiemmista
migreenikohtauksista, ohjaa potilas ottamaan välittömästi yhteys lääkäriin.

