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ACE:n estäjät 
 
 
Lisinopriili, fosinopriili, trandopriili, moeksipriili ja perindopriili 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Kommentti: Imetys ei ole kohdassa 4.3 mainittava vasta-aihe] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä 
nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, 
ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 
ja 4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 
 
ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). 
ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä 
käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. 
Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu 
lääkitys. 
Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen on haitallista 
sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen 
hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota 
ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 



Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, 
suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, 
joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 
ja 4.4). 
 
Imetys: 
Koska ei ole olemassa tietoa [kauppanimi]-valmisteen käytöstä imetyksen aikana, [kauppanimi]-
valmisteen käyttöä ei suositella ja imetyksen aikana käytettäväksi on valittava hoito, jonka 
turvallisuus tunnetaan paremmin. Tämä koskee erityisesti vastasyntyneiden tai keskosena 
syntyneiden rintaruokintaa. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 
 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei 
suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, 
erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena. 
 
Ramipriili 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Kommentti: Imetys ei ole kohdassa 4.3 mainittava vasta-aihe] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä 
nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, 



ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 
ja 4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 
 
ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). 
ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä 
käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. 
Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu 
lääkitys. 
Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen on haitallista 
sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen 
hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota 
ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 
Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, 
suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, 
joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 
ja 4.4). 
 
Imetys: 
Koska ei ole olemassa riittävästi tietoa [kauppanimi]-valmisteen käytöstä imetyksen aikana, 
[kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei suositella ja imetyksen aikana käytettäväksi on valittava hoito, 
jonka turvallisuus tunnetaan paremmin. Tämä koskee erityisesti vastasyntyneiden tai keskosena 
syntyneiden rintaruokintaa. 
 
Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 
Imetys: 
10 mg:n suun kautta annettu kerta-annos ramipriilia ei aiheuttanut mitattavia pitoisuuksia 
rintamaidossa. Toistettujen annosten vaikutuksia ei kuitenkaan tunneta. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 



 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei 
suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, 
erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena. 
 
Benatsepriili 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Kommentti: Imetys ei ole kohdassa 4.3 mainittava vasta-aihe] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä 
nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, 
ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 
ja 4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 
 
ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). 
ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä 
käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. 
Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu 
lääkitys. 
Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen on haitallista 
sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen 
hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota 
ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 



Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, 
suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, 
joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 
ja 4.4). 
 
Imetys: 
Vähäisten farmakokineettisten tutkimustulosten mukaan pitoisuudet rintamaidossa ovat olleet hyvin 
matalat (ks. kohta 5.2). Vaikka nämä pitoisuudet näyttävätkin kliinisesti merkityksettömiltä, 
[Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana, jos lapsi on keskosena syntynyt ja 
ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen, sillä on olemassa teoreettinen riski 
kardiovaskulaarisille ja munuaisiin kohdistuville vaikutuksille eikä ole riittävästi kliinistä 
käyttökokemusta. 
Vanhempia imeväisiä rintaruokkiville äideille voidaan harkita [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä, 
jos hoito on tarpeen äidille ja jos imeväistä seurataan haittavaikutusten varalta. 
 
Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 
Imetys: 
Yhdeksälle naiselle annettiin 20 mg:n annos benatsepriiliä kerran vuorokaudessa 3 vuorokauden 
ajan (aikaa synnytyksestä ei kuvattu). Havaittiin benatsepriilin 0.9 mikrog/l huippupitoisuus 1 tunti 
lääkkeen oton jälkeen ja metaboliitti benatseprilaatin 2 mikrog/l huippupitoisuus 1,5 tuntia lääkkeen 
oton jälkeen. On arvioitu että rintaruokittu lapsi voi saada vuorokaudessa alle 0.14 %:a äidin 
painoon suhteutetusta benatsepriiliannoksesta. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 
 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Vastasyntyneiden rintaruokintaa 
(muutamina ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina) eikä erityisesti keskosina syntyneiden 
rintaruokintaa suositella [Kauppanimi]-valmisteen käytön aikana. 



Jos kyseessä on vanhempi lapsi, lääkäri neuvoo sinua [Kauppanimi]-valmisteen imetyksen 
aikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haitoista, myös muihin hoitoihin verrattuna. 
 
Kaptopriili 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Kommentti: Imetys ei ole kohdassa 4.3 mainittava vasta-aihe] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä 
nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, 
ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 
ja 4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 
 
ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). 
ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä 
käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. 
Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu 
lääkitys. 
Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen on haitallista 
sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen 
hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota 
ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 
Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, 
suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, 
joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 
ja 4.4). 
 
Imetys: 
Vähäisten farmakokineettisten tutkimustulosten mukaan pitoisuudet rintamaidossa ovat olleet hyvin 
matalat (ks. kohta 5.2). Vaikka nämä pitoisuudet näyttävätkin kliinisesti merkityksettömiltä, 
[Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana, jos lapsi on keskosena syntynyt ja 
ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen, sillä on olemassa teoreettinen riski 
kardiovaskulaarisille ja munuaisiin kohdistuville vaikutuksille eikä ole riittävästi kliinistä 
käyttökokemusta. 



Vanhempia imeväisiä rintaruokkiville äideille voidaan harkita [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä, 
jos hoito on tarpeen äidille ja jos imeväistä seurataan haittavaikutusten varalta. 
 
Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 
Imetys: 
On raportoitu 12 naiselle annetun kaptopriiliä suun kautta 100 mg 3 kertaa vuorokaudessa. 
Keskimääräinen huippupitoisuus rintamaidossa oli 4.7 mikrog/l ja se havaittiin 3.8 tuntia annoksen 
ottamisen jälkeen. Tästä päätellen, rintaruokitun imeväisen saama maksimivuorokausiannos on 
vähemmän kuin 0.002 %:a äidin saamasta vuorokausiannoksesta. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 
 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Vastasyntyneiden rintaruokintaa 
(muutamina ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina) eikä erityisesti keskosina syntyneiden 
rintaruokintaa suositella [Kauppanimi]-valmisteen käytön aikana. 
Jos kyseessä on vanhempi lapsi, lääkäri neuvoo sinua [Kauppanimi]-valmisteen imetyksen 
aikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haitoista, myös muihin hoitoihin verrattuna. 
 
Enalapriili 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Kommentti: Imetys ei ole kohdassa 4.3 mainittava vasta-aihe] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä 
nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 



verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, 
ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 
ja 4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 
 
ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). 
ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä 
käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. 
Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu 
lääkitys. 
Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen on haitallista 
sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen 
hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota 
ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 
Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, 
suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, 
joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 
ja 4.4). 
 
Imetys: 
Vähäisten farmakokineettisten tutkimustulosten mukaan pitoisuudet rintamaidossa ovat olleet hyvin 
matalat (ks. kohta 5.2). Vaikka nämä pitoisuudet näyttävätkin kliinisesti merkityksettömiltä, 
[Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana, jos lapsi on keskosena syntynyt ja 
ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen, sillä on olemassa teoreettinen riski 
kardiovaskulaarisille ja munuaisiin kohdistuville vaikutuksille eikä ole riittävästi kliinistä 
käyttökokemusta. 
Vanhempia imeväisiä rintaruokkiville äideille voidaan harkita [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä, 
jos hoito on tarpeen äidille ja jos imeväistä seurataan haittavaikutusten varalta. 
 
Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 
Imetys: 
5 synnyttäneelle naiselle annettiin 20 mg kerta-annokset enalapriilia ja havaittiin sen 
keskimääräisen huippupitoisuuden rintamaidossa olevan 1,7 mikrog/l (vaihteluväli 0,54 – 5.9 
mikrog/l) 4-6 tuntia annoksen ottamisen jälkeen. Keskimääräinen enalaprilaatin huippupitoisuus oli 
1,7 mikrog/l (vaihteluväli 1,2 – 2,3 mikrog/l) ja se ilmeni vaihtelevasti 24 tunnin aikana. Näistä 
tiedoista johtaen, pelkästään rintaruokintaa saavan lapsen saama maksimiannos olisi n. 0.16 %:a 
äidin painoon suhteutetusta annoksesta. Naiselta joka oli käyttänyt enalapriilia suun kautta 10 mg 
11 kuukauden ajan mitattiin enalapriilin huippupitoisuudeksi rintamaidossa 2 mikrog/l 4 tuntia 
annoksen ottamisen jälkeen ja enalaprilaatin huippupitoisuudekse rintamaidossa 0,75 mikrog/l n. 9 
tuntia annoksen ottamisen jälkeen. Enalapriilin ja enalaprilaatin kokonaismäärät mitattuna 
rintamaidosta 24 tunnin kuluessa olivat 1,44 mikrog/l ja 0,63 mikrog/l. Enalaprilaatin pitoisuudet 



rintamaidossa olivat mittaamattomissa (<0,2 mikrog/l) 4 tuntia kerta-annoksen 5 mg jälkeen yhdeltä 
naiselta ja 10 mg jälkeen kahdelta naiselta; enalaprilaatin pitoisuuksia ei mitattu. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 
 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Vastasyntyneiden rintaruokintaa 
(muutamina ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina) eikä erityisesti keskosina syntyneiden 
rintaruokintaa suositella [Kauppanimi]-valmisteen käytön aikana. 
Jos kyseessä on vanhempi lapsi, lääkäri neuvoo sinua [Kauppanimi]-valmisteen imetyksen 
aikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haitoista, myös muihin hoitoihin verrattuna. 
 
Kinapriili 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Kommentti: Imetys ei ole kohdassa 4.3 mainittava vasta-aihe] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: ACE:n estäjien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos ACE:n estäjiä käyttävä 
nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, 
ACE:n estäjien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 
ja 4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 



 
ACE:n estäjien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei suositella (ks. kohta 4.4). 
ACE:n estäjien käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. 
kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Jos ACE:n estäjiä 
käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle tulee vaihtaa muu, raskauden aikanakin turvallinen 
verenpainelääkitys, ellei ACE:n estäjien käyttöä pidetä välttämättömänä. 
Kun raskaus todetaan, ACE:n estäjien käyttö tulee lopettaa heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu 
lääkitys. 
Tiedetään, että altistus ACE:n estäjille toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen on haitallista 
sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden määrä pienenee, kallon luutuminen 
hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota 
ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 
Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut ACE:n estäjille, 
suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, 
joiden äiti on käyttänyt ACE:n estäjiä, tulisi seurata huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 
ja 4.4). 
 
Imetys: 
Vähäisten farmakokineettisten tutkimustulosten mukaan pitoisuudet rintamaidossa ovat olleet hyvin 
matalat (ks. kohta 5.2). Vaikka nämä pitoisuudet näyttävätkin kliinisesti merkityksettömiltä, 
[Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana, jos lapsi on keskosena syntynyt ja 
ensimmäisinä viikkoina synnytyksen jälkeen, sillä on olemassa teoreettinen riski 
kardiovaskulaarisille ja munuaisiin kohdistuville vaikutuksille eikä ole riittävästi kliinistä 
käyttökokemusta. 
Vanhempia imeväisiä rintaruokkiville äideille voidaan harkita [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä, 
jos hoito on tarpeen äidille ja jos imeväistä seurataan haittavaikutusten varalta. 
 
Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 
Imetys: 
Suun kautta annetun 20 mg:n kinapriilikerta-annoksen jälkeen kuudelta imettävältä äidiltä mitattu 
kinapriilin rintamaito/plasma -suhde oli 0,12. Kinapriilia ei todettu rintamaidossa 4 tuntia annoksen 
ottamisen jälkeen. Kinaprilaatin pitoisuude rintamaidossa olivat mittaamattomissa (<5 mikrog/l) 
kaikkina mittausajankohtina. On arvioitu että rintaruokittu imeväinen voisi saada n. 1.6% äidin 
painoon suhteutetusta kinapriiliannoksesta. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 



Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 
 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Vastasyntyneiden rintaruokintaa 
(muutamina ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina) eikä erityisesti keskosina syntyneiden 
rintaruokintaa suositella [Kauppanimi]-valmisteen käytön aikana. 
Jos kyseessä on vanhempi lapsi, lääkäri neuvoo sinua [Kauppanimi]-valmisteen imetyksen 
aikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haitoista, myös muihin hoitoihin verrattuna. 
 
 
Angiotensiini II –reseptorin salpaajat 
 
 
Valmisteyhteenveto 
 
Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
Toinen ja kolmas raskauskolmannes (ks. kohdat 4.4 ja 4.6) 
[Imetys on poistettava vasta-aiheista, jos se siellä on mainittu] 
 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Raskaus: Angiotensiini II -reseptorin salpaajien käyttöä ei pidä aloittaa raskauden aikana. Jos 
angiotensiini II -reseptorin salpaajia käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle on vaihdettava 
muu, raskauden aikanakin turvallinen verenpainelääkitys, ellei angiotensiini II -reseptorin 
salpaajien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, angiotensiini II -reseptorin 
salpaajien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys (ks. kohdat 4.3 ja 
4.6). 
 
Kohta 4.6 Raskaus ja imetys 
 
Raskaus: 
 
Angiotensiini II -reseptorin salpaajien käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei 
suositella (ks. kohta 4.4). Angiotensiini II -reseptorin salpaajien käyttö toisen ja kolmannen 
raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 

 
Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että altistuminen ACE:n estäjille 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Tulokset eivät 
kuitenkaan ole vakuuttavia, mutta pientä riskin suurenemista ei voida sulkea pois. Angiotensiini II -
reseptorin salpaajien käyttöön liittyvästä riskistä ei ole vertailevien epidemiologisten tutkimusten 



tuloksia, mutta näiden lääkkeiden käyttöön voi liittyä sama riski kuin ACE:n estäjiin. Jos 
angiotensiini II -reseptorin salpaajia käyttävä nainen aikoo tulla raskaaksi, hänelle on vaihdettava 
muu, raskauden aikanakin turvallinen verenpainelääkitys, ellei angiotensiini II -reseptorin 
salpaajien käyttöä pidetä välttämättömänä. Kun raskaus todetaan, angiotensiini II -reseptorin 
salpaajien käyttö on lopetettava heti, ja tarvittaessa on aloitettava muu lääkitys. 
Tiedetään, että altistus angiotensiini II -reseptorin salpaajille toisen ja kolmannen 
raskauskolmanneksen on haitallista sikiön kehitykselle (munuaisten toiminta heikkenee, lapsiveden 
määrä pienenee, kallon luutuminen hidastuu) ja vastasyntyneen kehitykselle (munuaisten toiminta 
voi pettää ja voi ilmetä hypotensiota ja hyperkalemiaa). (Ks. kohta 5.3). 
Jos sikiö on raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana altistunut angiotensiini II -
reseptorin salpaajille, suositellaan sikiölle tehtäväksi munuaisten toiminnan ja kallon 
ultraäänitutkimus. Imeväisikäisiä, joiden äiti on käyttänyt angiotensiini II -reseptorin salpaajia, on 
seurattava huolellisesti hypotension varalta (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). 
 
Imetys: 
Koska ei ole olemassa tietoa [kauppanimi]-valmisteen käytöstä imetyksen aikana, [kauppanimi]-
valmisteen käyttöä ei suositella ja imetyksen aikana käytettäväksi on valittava hoito, jonka 
turvallisuus tunnetaan paremmin. Tämä koskee erityisesti vastasyntyneiden tai keskosena 
syntyneiden rintaruokintaa. 
 
Pakkausseloste 
 
Ennen kuin käytät [Kauppanimi]-valmistetta 
 
Älä käytä [Kauppanimi]-valmistetta 
Jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. ([Kauppanimi]-valmisteen käyttöä on syytä välttää myös 
alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.) 
[Imetys on poistettava vasta-aiheista, jos se siellä on mainittu] 
 
Ole erityisen varovainen [Kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. [Kauppanimi]-valmistetta 
ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden 
jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus). 
 
Raskaus ja imetys 
Raskaus 
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin 
neuvoo sinua lopettamaan [Kauppanimi]-valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät 
olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä [Kauppanimi]-valmisteen sijasta. 
[Kauppanimi]-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää 
raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen. 
 
Imetys 
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. [Kauppanimi]-valmisteen käyttöä ei 
suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, 
erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena. 
 


