
 

Johdanto 

Harkittaessa CINRYZE®-valmisteen (ihmisen C1-inhibiittori) määräämistä potilaalle, jolla on perinnöllinen angioedeema (HAE) ja 

jolle valmisteen itseannostelu voisi olla mahdollista, on tärkeää huomioida päätökseen liittyvät tehtävät ja vastuut. Katso alla: 

Velvollisuudet  

Lääkemääräyksen antavan lääkärin vastuulla on päätös siitä, ketkä potilaista soveltuvat käyttämään CINRYZE®-valmistetta (ihmisen 
C1-inhibiittori) kotona tai annostelemaan sitä itse. 

Lääkemääräyksen antavan lääkärin vastuulla on asianmukaisesti perehdyttää terveydenhuollon ammattilaisiin kuulumattomat 
henkilöt silloin, kun lääkkeen anto tapahtuu kotihoidossa, esim. potilas antaa pistoksen itseannosteluna tai sen antaa 
hoitaja/omainen. Lääkettä määräävän lääkärin vastuulla on myös varmistaa, että muulla kuin terveydenhuollon ammattilaisella on 
kaikki tarvittavat taidot ja että CINRYZEn anto kotona on turvallista ja tehokasta. 

Parhaan mahdollisen käytännön varmistamiseksi potilaan itseannostelua tai hoitajan suorittamaa antoa on arvioitava 
säännöllisesti. 

Annettavan opetuksen tulee käsittää seuraava osa-alueet:  

• Säilytystä koskevat varotoimet 

• Annokset ja hoidon käyttöaiheet 

• Yhden CINRYZE-annoksen (1000 yksikköä) valmistaminen saattamalla kahden injektiopullon sisältö käyttövalmiiksi 

• Tapa, jolla jokainen injektiopullo saatetaan käyttövalmiiksi 

• Laskimonsisäisen injektion antotapa 

• Käyttöohjeet ja yhden CINRYZE-annoksen (1000 yksikköä) antonopeus 

• Ohjeet ensiavun hakemiseen lääkäriltä, jos laskimoon anto ei onnistu, jos esiintyy runsasta verenvuotoa, kipua, turvotusta tai 
vaikeita mustelmia, jos CINRYZE-valmisteen injisointi ei onnistu  oikein tai jos teho on riittämätön. 

• Ohjeet lääkkeen mahdollisten haittavaikutusten varalta 

• Tieto siitä, että päiväkirjan pitäminen on tarpeen jotta jokainen kotona saatu hoito tulee kirjatuksi, ja että päiväkirja tulee olla 
mukana kullakin lääkärillä käynnillä.  

Kerättävän tiedon tulee sisältää:  

- Hoidon päivämäärä ja kellonaika  

- Valmisteen eränumero ja saatu annos  

- Hoidon käyttöaihe (akuutti kohtaus, toimenpidettä edeltävä ehkäisy tai ehkäisyhoito)  

- Hoitovaste  

- Mitkä tahansa haittavaikutukset 

CINRYZE-valmisteyhteenvedon lyhennelmä on tämän kirjeen kääntöpuolella. 
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Valmisteyhteenvetolyhennelmä (EU) 

Täydelliset tiedot löytyvät valmisteyhteenvedosta. 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 

Kuvaus: CINRYZE® (ihmisen) C1-inhibiittori - 500 yksikköä, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 
Jokainen kertakäyttöinen injektiokuiva-ainepullo sisältää 500 yksikköä (ihmisen) C1-inhibiittoria. 

Valmiiksi saattamisen jälkeen yksi injektiopullo sisältää 500 yksikköä (ihmisen) C1-inhibiittoria/5 ml, ja sen 
pitoisuus on 100 yksikköä/ml. 

Käyttöaiheet: Angioedeemakohtausten hoito ja lääketieteellistä toimenpidettä edeltävä ehkäisy aikuisilla ja 
nuorilla, joilla on perinnöllinen angioedeema (HAE). Angioedeemakohtausten tavanomainen ehkäisy 
aikuisilla ja nuorilla, joilla on vakavia ja toistuvia perinnöllisen angioedeeman (HAE) kohtauksia ja jotka eivät 
siedä suun kautta otettavia ehkäisyhoitoja tai joille suun kautta otettavat ehkäisyhoidot eivät anna riittävää 
suojaa, tai joille toistuvat akuuttihoidot eivät ole riittäviä. 

Annostus: Hoito tulee aloittaa perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastavien potilaiden hoitoon 
perehtyneen lääkärin valvonnassa. Valmiiksi saatettu tuote injektoidaan laskimoon antonopeudella 
1 ml/minuutti. 

Aikuiset ja nuoret 

Hoito 

 1000 yksikköä CINRYZEa akuutin kohtauksen ensimmäisen merkin ilmaantuessa.   

 Toinen 1000 yksikön annos voidaan antaa, jos riittävää vastetta potilaalla ei ole saatu 60 minuutin 
kuluttua ensimmäisestä annoksesta. 

 Potilaiden kohdalla, joilla on vakavia, erityisesti kurkunpäähän liittyviä kohtauksia tai joilla hoidon 
aloittaminen viivästyy, toinen annos voidaan antaa aikaisemmin kuin 60 minuutin kuluttua.  

Tavanomainen ehkäisy 

 1000 yksikköä CINRYZEa 3 tai 4 vuorokauden välein on suositeltu aloitusannos.  

Lääketieteellistä toimenpidettä edeltävä ehkäisy 

 1000 yksikköä CINRYZEa 24 tuntia välittömästi ennen lääkintä-, hammas- tai kirurgista toimenpidettä. 

Alle nuoruusikäiset lapset: Ei suositella, koska tietoa turvallisuudesta ja tehosta on vain vähän. 

Iäkkäät potilaat: Annosmuutokset eivät ole tarpeen. 

Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat: Annosmuutokset eivät ole tarpeen. 

Vasta-aiheet: Yliherkkyys jollekin valmisteen aineosalle. 

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Tromboottisia tapahtumia on ilmoitettu esiintyneen 
vastasyntyneillä ja imeväisillä sydämen ohitusleikkaukseen liittyvien toimenpiteiden aikana, kun heille on 
kapillaarivuoto-oireyhtymän ehkäisyyn annettu käyttöaiheen ulkopuolisia suuria annoksia toista C1-
inhibiittorivalmistetta (korkeintaan 500 yksikköä/kg). 

Eläinkokeen mukaan trombogeeninen kynnys voi ylittyä, jos annos on 200 yksikköä/kg tai sitä suurempi. 
Potilaita, joilla tiedetään olevan tromboottisia riskitekijöitä (kestokatetrit mukaan lukien) tulee tarkkailla 
huolellisesti. 



Vakiintuneet toimenpiteet ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden käytöstä 
aiheutuvien infektioiden ehkäisemiseksi ovat tehokkaita vaipallisiin viruksiin kuten HIV, HBV ja HCV, sekä 
vaipattomiin viruksiin kuten HAV ja parvovirus B19. Ihmisen plasmasta valmistettuja C1-
inhibiittorivalmisteita säännöllisesti/toistuvasti saavien potilaiden on tavallisesti harkittava asianmukaisten 
rokotusten (hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan) ottamista.  

Yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä. Anafylaktisten reaktioiden tai sokin tapauksessa tulee antaa 
lääkinnällistä ensihoitoa. 

Tämän lääkevalmisteen käytöstä kotihoidossa tai itsekäytössä on rajoitetusti tietoa. Kotihoitoon liittyvät 
mahdolliset riskit koskevat itse antoa sekä lääkkeen haittavaikutusten, erityisesti yliherkkyyden, 
käsittelemistä. Hoidosta vastaava lääkäri tulee varmistua siitä, että tällaisille potilaille on annettu 
asianmukainen opastus ja että käyttöä tarkistetaan säännöllisin välein. 

Yksi CINRYZE-injektiopullo sisältää noin 11,5 mg natriumia. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on 
ruokavalion natriumrajoitus. 

Raskaus ja imetys: Ihmiselle mahdollisesti koituvasta riskistä ei ole tietoa. CINRYZEa saa sen vuoksi antaa 
raskaana oleville naisille ainoastaan silloin kun se on selvästi aiheellista. Ei tiedetä, erittyykö C1-inhibiittori 
ihmisen rintamaitoon. On päätettävä jatketaanko CINRYZE-hoitoa imetyksen aikana ottaen huomioon 
rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapsella ja hoidosta koituvat hyödyt äidille. 

Haittavaikutukset: Yleiset: ihottuma. Katso täydelliset tiedot haittavaikutuksista ja muut tiedot 
valmisteyhteenvedosta. 

Luokitus: Reseptilääke 

Myyntiluvan numero: EU/1/11/688/001 

Myyntiluvan haltija: ViroPharma SPRL, Rue Montoyer 47, B-1000 Brussel, Belgia 

Laadittu: Marraskuu 2013 

Lisätietoja saa markkinoijalta: Sanquin Oy Hevosenkenkä 3, Panorama Tower, 02600 Espoo, puh: 

09 6120 910. 

Haittatapahtumista on raportoitava. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista 

epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea. 

Haittatapahtumista on raportoitava myös ViroPharmalle EU Medical Informationin kautta soittamalla 

maksuttomaan numeroon +800 84 76 84 76 tai sähköpostitse eu.medinfo@viropharma.com. 
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