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Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista  

 
Seuraava  ta rkistuslista  on ta rkoitettu auttamaan metyylifenidaa ttia  sisä ltävän 

lääkkeen määräämisessä  vähintään 6-vuotia ille lapsille ja  nuorille, jo illa  on 

aktiivisuuden ja  ta rkkaavuuden hä iriö (ADHD). 

 

Kuten va lmisteyhteenvedossa  on ohjeistettu, tietyt samana ika iset sa iraudet 

voiva t olla  esteenä  metyylifenidaa tin käytölle ta i saa ttava t edellyttää  erityistä  

huomiota , mukaan lukien sydän- ja  a ivoverisuoni- sekä  neuropsykia triset 

hä iriöt ta i oireet. Tä rkeää : 

•  Verenpa ine ja  syke on kirja ttava  joka isen annosmuutoksen yhteydessä  ja  
sen jä lkeen vähintään kuuden kuukauden vä lein. 

•  Pituus, pa ino ja  ruokaha lu on kirja ttava  vähintään kuuden kuukauden vä lein 

ja  kasvukäyriä  on seura ttava . 

•  Uusien oireiden kehittymistä  ta i jo olemassa  olevien psykia tristen hä iriöiden 

pahenemista  on seura ttava  joka isella  käynnillä , joka isen annosmuutoksen 

yhteydessä  ja  sen jä lkeen vähintään kuuden kuukauden vä lein. 

 

Suosittelemme tämän ta rkistuslistan käyttöä  yhdessä  määrä ttävän lääkkeen 

va lmisteyhteenvedon kanssa . 
 

La taa  ja  tulosta  tämä ta rkistuslista  ennen potilaan käyntiä . Verkkosivuilla  ei ole 

mahdollista  sä ilyttää  mitään potilastietoja . Täytetty ta rkistuslista  voidaan liittää  

sa irauskertomukseen. 

 

Käydessäsi läp i ta rkistuslistaa  on hyvä  keskustella  potilaan ja  tämän 

vanhemp ien ta i huolta jien kanssa  määrä ttävän lääkkeen pakkausselosteesta . 



Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista  

 

Arviointipä ivämäärä : _____________________  

Arvioinnin syy: _____________________   

Potilaan nimi: _____________________                                                                   

Syntymäa ika : _____________________  

Ikä : _______________  Sukupuoli:     __________________ 

 

 

Potila ille, jo illa  on jokin seuraavista  sa irauksista , komorb id iteeteista  ja / ta i 

samana ika isista  lääkkeistä , ei saa  antaa  metyylifenidaa ttia  sisä ltäviä  

va lmisteita : 

 

Vasta-aiheet 

Seuraava t tila t ova t vasta -a iheisia : 

 Arvioitu 

 Yliherkkyys metyylifenidaa tille ta i apua ineille   

 Glaukooma   

 Feokromosytooma   

 Käyttö yhdessä  epäselektiivisten irreversiibelien 

monoamiinioksidaasin (MAO) estä jien kanssa  ja  

vähintään 14 vuorokautta  epäselektiivisen irreversiibelin 
MAO:n estä jän käytön lopettamisen jä lkeen, koska  

seurauksena  voi olla  verenpa inekriisi  

 

 Kilpirauhasen liikatoiminta ta i tyreotoksikoosi  

 Psykiatriset komorbiditeetit 
Nykyinen ta i a iemmin esiintynyt va ikea  masennus, anoreksia  

nervosa  ta i muu la ihuushä iriö, itsemurha ta ipumus, 

psykoottiset oireet, vakava t mielia lahä iriöt, mania , 

skitsofrenia , psykopaa ttinen ta i ra ja tilapersoona llisuushä iriö, 

nykyinen ta i a iemmin esiintynyt vakava  ja  jaksoitta in 

ilmenevä  (tyyp in I) kaksisuunta inen mielia lahä iriö (joka  ei ole 

hyvässä  hoitotasapa inossa) 

 

 Kardiovaskulaariset komorbiditeetit 
Sydän- ja  verisuonitaud it, kuten va ikea  verenpa inetauti, 

sydämen va jaa toiminta , ahtauttava  va ltimosa iraus, 

rasitusrintakipu, va ikea  hemodynaaminen synnynnä inen 

sydänvika , sydänlihassa iraus, sydäninfa rkti, mahdollisesti 

henkeä  uhkaava t sydämen rytmihä iriöt ja  ionikanavien 

toimintahä iriöstä  johtuva t sa iraudet 

 

 Serebrovaskulaariset komorbiditeetit 
Aivoverenkiertohä iriö, a ivova ltimoaneurysma, 

verisuonipoikkeavuudet mukaan lukien vaskuliitti ta i 

a ivoha lvaus 

 

  



Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 

Ota  huomioon seuraavaa  ennen metyylifenidaa ttihoidon a loittamista : 
Edellä  ma initun a rvioinnin jä lkeen täytä  kaavioon lähtötilanteen a rvot 

seurantaa  va rten. 

 

Perhehistoria  

 Arvioitu 

 Perheessä  on a iemmin tapahtunut äkillinen 

sydänkuolema ta i selittämätön kuolema. 
 

 Perheessä  on a iemmin ollut pahanlaa tuisia  sydämen 

rytmihä iriöitä . 
 

 Perheessä  on a iemmin ollut Touretten oireyhtymä ä . 
 

 

  

 

 



 

Potilashistoria ja lääkärintarkastus 

Varova isuutta  on nouda tettava , kun metyylifenidaa ttia  määrä tään potila ille, 

jo illa  on tiettyjä  samana ika isia  sa irauksia  ta i samana ika isia  lääkityksiä  

 Arvioitu 

Kardiovaskulaariset  

 Aiemmin esiintynyt sydän- ja  verisuonitauti   

 Tunnetut sydämen rakenteen poikkeamat, 

sydänlihassa iraus, va ikea t sydä men rytmin poikkeamat ta i 

lisääntynyt a lttius stimuloivan lääkityksen 

sympatomimeettisille va ikutuksille  

 

 Sydän- ja  verisuonitauti   

 Perussa iraus, jota  lisääntynyt verenpa ine ta i syke saa ttaa  

pahentaa  
 

Psykiatriset/ neurologiset häiriöt  

 Psykia triset hä iriöt  

 Psykoottiset ta i maaniset oireet  

 Aggressiivinen ta i vihamielinen käyttäytyminen  

 Motorinen ta i äänellinen nykimisoire ta i Touretten 

oireyhtymä  

 
 

 Ahd istuneisuus, kiihtyneisyys ta i jännittyneisyys  

 Masennusoireet (a rvioi kaksisuunta isen mielia lahä iriön 

riskiä  ta rkastelema lla  yksityiskohta ista  psykia trista  historiaa , 

mukaan lukien sukuhistoria  itsemurhan, kaksisuunta isen 

mielia lahä iriön ja  masennuksen osa lta ) 

 

 Kaksisuunta inen mielia lahä iriö   

 Ep ilepsia . Ep ilepsiapotilaa t, jo illa  on esiintynyt kohtauksia  

ta i a iemp ia  EEG-poikkeamia  ilman kohtauksia  
 

 Aiemp i huume- ta i pä ihderiippuvuus ta i keskushermostoa  

stimuloivien a ineiden väärinkäyttö  
 

Muut tilat kuten  

 Yliherkkyys apua ineille   

 Munua isten ta i maksan va jaa toiminta   

 Leukopenia , trombosytopenia , anemia  ta i muut 

muutokset, mukaan lukien va ikeaan munua is- ta i 

maksahä iriöön viittaava t muutokset 

 

Raskaus Arvioi hyöty-haittasuhde: metyylifenidaattia ei suositella 

käytettäväksi raskauden aikana, ellei kliiniseen arvioon perustuen 

päätetä, että  hoidon viivästyttäminen aiheuttaa suuremman riskin 

raskaudelle 

 

Imettäminen Arvioi hyöty-haittasuhde: on päätettävä siitä, 

lopetetaanko imettäminen vai luovutaanko 

metyylifenidaattihoidosta ottaen huomioon imettämisen hyödyt 

 



lapselle ja hoidon hyödyt äidille  

Mahdolliset lääkeinteraktiot  

Farmakokineettiset  

 Kumariiniantikoagulantit  

 Antikonvulsantit (esim. fenobarb itaa li, fenytoiini, p rimidoni)  

 Masennuslääkkeet (trisykliset lääkkeet ja  selektiiviset 

serotoniinin taka isinoton estä jä t, SSRI) 
 

Farmakodynaamiset  

 Verenpa inelääkkeet  

 Verenpa inetta  kohottava t lääkkeet  

 Alkoholi  

 Halogenoidut anesteetit  

 Keskushermostoon va ikuttava t a lfa -2-agonistit (esim. 

klonid iini) 
 

 Dopamiiniantagonistit, mukaan lukien psykoosilääkkeet  

 L-dopa  ta i muut dopamiiniagonistit  

 

 

Pakkausseloste  

 Arvioitu 

Harkitse pakkausselosteen käyttöä  apuna  selittäessäsi 

potila illesi ja / ta i nä iden huolta jille ta rkkaavuus- ja  
ylivilkkaushä iriön hoitoa  metyylifenidaa tilla  

 

 

Kirjaa  mahdolliset lisä tiedot tähän 
 

 

 

 
 

 
 

Edellä  ma initun a rvioinnin jä lkeen täytä  kaavioon lähtötilanteen a rvot 

seurantaa  va rten: 

(Katso kaavio) 


