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Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto

VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot
Tämä riskienhallintasuunnitelma koskee 140 mg:n diklofenaakkinatriumlääkelaastaria, joka
kiinnitetään kipualueelle kahdesti vuorokaudessa, aamuisin ja iltaisin. Enimmäisvuorokausiannos on 2 lääkelaastaria siinäkin tapauksessa, että hoidettavia vamma-alueita olisi
useampia kuin yksi. Siten vain yhtä kipualuetta voidaan hoitaa kerrallaan. Hoidon kesto ei saa
olla yli 7 vrk, ellei lääkäri niin määrää.
Jos oireet eivät lievity hoidon suosituskeston aikana tai ne pahenevat, on otettava yhteys
lääkäriin.
VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä
Pehmytkudosvammat
Pehmytkudosvammat ovat tuki- ja liikuntaelimistön vammoja ja yhteiskuntaa merkittävästi
kuormittava epidemiologinen ongelma. Yleensä pehmytkudosvammat liittyvät urheiluun ja
vapaa-ajan liikuntaan, iskuihin tai elintapatekijöihin, jotka aiheuttavat tiettyjen kehon osien
nyrjähdyksiä, venähdyksiä, ruhjevammoja, kuormittumista tai liikarasitusta. Tyypillisiä
esimerkkejä ovat nilkan nyrjähdykset ja polven pehmytkudosvammat. Noin 60 % kaikista
urheiluvammoista on pehmytkudosvammoja.
VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä
Kliinisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että 140 mg:n diklofenaakkinatriumlääkelaastari on tehokas hoito pehmytkudosvammojen ja tulehduksellisten sairauksien
aiheuttamaan akuuttiin kipuun. Diklofenaakkinatriumlääkelaastarit on suunniteltu
vaikuttamaan paikallisesti kiinnityskohdan alaiseen pehmytkudokseen ja ääreishermoihin.
Niitä ei ole tarkoitettu merkittävään systeemiseen imeytymiseen.
Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta akuuttien,
kivuliaiden tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa on laajalti näyttöä (Vaile ja Davis
1998, Heyneman, Lawless-Liday ja Wall ym. 2000, Mason ym. 2004, Rainsford, Kean ja
Ehrlich 2008, Zacher ym. 2008, Taylor, Fotopoulos, Maibach 2011, Evans ym. 1995, Figueras
ym. 1994). Kliinisten tietojen poolatussa katsauksessa ja analyysissa on havaittu vakuuttavaa
lisänäyttöä paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden ja diklofenaakkipaikallishoidon
hyödyistä (Lin ym. 2004, Massey ym. 2010, Derry, Moore ja Rabbie 2012).
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VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta
Kliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu 140 mg:n diklofenaakkinatriumlääkelaastarin käytön
aiheuttavan maksan, munuaisten, sydän- ja verenkiertoelimistön eikä aivoverenkierron
oheissairauksiin liittyviä turvallisuusriskejä, jotka estäisivät lääkelaastarin käytön tällaisten
sairauksien yhteydessä. Ei ole olemassa näyttöä siitä, että 16–18-vuotiaiden nuorten hyötyriskiprofiili olisi selvästi erilainen kuin aikuisilla. Kun otetaan huomioon valmisteen vähäinen
systeeminen imeytyminen, voidaan olettaa, että 140 mg:n diklofenaakkinatriumlääkelaastarin
käyttö yli 16-vuotiailla nuorilla on turvallista. Valmisteen käytön ei oleteta aiheuttavan
iäkkäillä erityisiä ikäkohtaisia turvallisuusriskejä, eikä eri rotua tai etnistä taustaa edustavien
populaatioiden välillä oletettavasti ole eroa.
VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista
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VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi
Lisätoimenpiteitä riskien minimoimiseksi ei ehdoteta.

VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen
Tälle valmisteelle ei tarvita myyntiluvan myöntämisen jälkeistä kehityssuunnitelmaa.
VI.2.6.1 Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset
Myyntiluvan ehdoissa ei mainita mitään tutkimuksia.

VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä
Ei oleellinen, sillä kyseessä on diklofenaakkinatrium 140 mg -lääkelaastarin ensimmäinen
riskienhallintasuunnitelma.

