Protokoll för löpande övervakning (vitala tecken, längd, vikt)
av patienter under behandling med guanfacin
Det här protokollet är utformat som ett hjälpmedel vid löpande övervakning av behandling med Intuniv® (guanfacin) för ADHD (attention deficit/hyperactivity
disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år, där behandling med stimulantia inte är lämplig, inte tolereras eller har visat sig vara ineffektiv.
Kardiovaskulär status samt kroppsvikt ska övervakas regelbundet hos patienter som får guanfacin – läs mer i produktresumén. Vi rekommenderar att det här protokollet används i kombination med
produktresumén för Intuniv® (klicka här för att komma till produktresumén). Viktigt:
• 
Blodtryck

och hjärtfrekvens (puls) ska utvärderas och noteras kontinuerligt varje vecka under dostitrering och stabilisering, samt minst var tredje månad under det första året. Ta även hänsyn till
individuell klinisk bedömning. Därefter ska övervakning ske halvårsvis, med mer frekvent övervakning efter eventuella dosjusteringar.

• 
Vikt,

längd och kroppsmasseindex (BMI) ska övervakas vid insättning av behandlingen och var tredje månad under det första året, därefter halvårsvis med hänsyn till individuell klinisk bedömning.
Protokoll ska föras över patientens tillväxt.

Ladda ner och skriv ut det här protokollet före konsultationen. Det går inte att lagra någon patientspecifik information på webbplatsen. Det ifyllda protokollet kan infogas i patientens journal.
Datum för inledande bedömning:
Patientens namn:
Födelsedatum:
Ålder:

Kön:
Baslinje, före insättning
av guanfacinbehandling

Efterföljande besök

Datum för bedömning
Blodtryck
Hjärtfrekvens (puls) (bpm)
Kroppsvikt (kg)
Längd (cm)
BMI (kg/m2)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.
Detta protokoll är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal i kombination med produktresumén för Intuniv ®
Detta verktyg har tagits fram av Shire i enlighet med åtagandena i riskhanteringsplanen för Intuniv®
Alla eventuella misstänkta biverkningar ska rapporteras till Fimea samt till Shire på globalpharmacovigilance@shire.com
Datum för färdigställande: april 2016
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