
Opas CIMZIA®-hoitoa 
määräävälle lääkärille
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CIMZIA®

Tämän oppaan tarkoitus on kertoa lääkäreille, miten CIMZIA®-valmistetta käytetään optimaalisesti, ja tiedottaa CIMZIA®-valmisteen käyttöä  
koskevista erityisistä suosituksista ja vasta-aiheista. Oppaassa kerrotaan myös, miten tiettyjä CIMZIA®-valmisteeseen liittyviä haittavaikutuksia 
hallitaan, sekä tiedotetaan niistä riskeistä, jotka vaativat ylimääräisiä riskien minimointitoimenpiteitä. 

Tämä opas sopii kaikkien CIMZIA®-valmistetta määräävien lääkäreiden käyttöön. Opasta tulee käyttää CIMZIA®-valmisteyhteenvedon ohella, 
jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin valmisteen tehosta ja turvallisuudesta.

 

Potilaskortti
Kaikille potilaille, joille määrätään CIMZIA®-valmistetta, tulee antaa CIMZIA®-potilaskortti. 

Potilaskortin avulla pyritään varmistamaan, että tärkeät tiedot, jotka koskevat potilaan tämänhetkistä hoitoa ja sen riskejä, ovat aina potilaan 
mukana ja välittyvät asianmukaisille terveydenhoidon ammattilaisille tilanteen mukaan.

Vasta-aiheet
CIMZIA®-hoidon vasta-aiheet:
•  yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille
•  aktiivisessa vaiheessa oleva tuberkuloosi tai muu vaikea infektio, kuten sepsis tai opportunisti-infektiot
•  keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokat III tai IV).

CIMZIAn® antotapa
CIMZIAn® saa antaa vain ihon alle.

CIMZIA®-hoito on aloitettava ja toteutettava erikoislääkärin valvonnassa.

Kun potilas on saanut riittävän opastuksen injektiotekniikkaan, hän voi pistää CIMZIA®-pistoksen itse, jos lääkäri arvioi sen asianmukaiseksi ja 
potilas on tarvittavassa lääkärin seurannassa.

Antovirheet
CIMZIA®-hoidon yhteydessä tapahtuvat antovirheet on raportoitava paikalliselle myyntiluvan haltijan edustajalle (ks. lisätietoja valmisteyhteen-
vedosta) ja lääkevalvontaviranomaisen lääketurvaosastolle.

CIMZIA®-valmisteeseen liittyvää tärkeää turvallisuustietoa
Katso kaikki CIMZIA®-hoitoon liittyvät haittavaikutukset valmisteyhteenvedosta.

Vakavien infektioiden riski
TNF-antagonisteja (mukaan lukien CIMZIAa®) saaneilla potilailla on raportoitu vakavia infektioita (bakteeri-, virus- ja sieni-infektioita), kuten sep-
sistä ja tuberkuloosia (miliaarituberkuloosi, hajapesäkkeinen tuberkuloosi ja ekstrapulmonaalinen tuberkuloosi) sekä opportunisti-infektioita (esim. 
histoplasmoosia, nokardiaa, kandidiaasia).

Lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa uusia vakavia infektioita esiintyi useammin CIMZIA®-hoitoa saaneessa ryhmässä kuin lumelääkettä 
saaneilla. Osa näistä tapauksista on johtanut kuolemaan. 

CIMZIA®-hoitoa ei saa aloittaa potilaille, joilla on aktiivisessa vaiheessa oleva infektio, krooninen tai paikallinen infektio mukaan lukien.

Jos potilaalla todetaan aktiivinen tuberkuloosi ennen CIMZIA®-hoitoa tai sen aikana, hoitoa ei saa aloittaa tai se on keskeytettävä.

CIMZIA®-hoito on keskeytettävä, jos potilaalle kehittyy vakava infektio tai sepsis.
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Potilaan hoidossa on oltava varovainen, jos:

•  potilaalla on aiemmin ollut toistuvia infektioita

•  potilaalla on perussairaus, joka saattaa altistaa hänet infektioille

•  potilas on altistunut tuberkuloosille

•  potilas on asunut tai matkustanut alueilla, joilla tuberkuloosia tai sienitauteja, kuten histoplasmoosia, koksidioidomykoosia tai blasto- 
    mykoosia esiintyy endeemisesti.

Kaikki potilaat on tutkittava aktiivisen ja inaktiivisen (piilevän) tuberkuloosi-infektion varalta ennen CIMZIA®-hoidon aloittamista. Tutkimukseen 
on sisällyttävä:

•  potilaan aiempien terveystietojen selvittäminen

•  ihoon tehtävä tuberkuliinikoe / gammainterferonitutkimus (IGRA) – tämä on kirjattava potilaskorttiin

•  keuhkokuvaus – tämä on kirjattava potilaskorttiin.

Potilaiden tilaa on seurattava tarkoin infektioiden, kuten tuberkuloosin, oireiden ja löydösten havaitsemiseksi ennen CIMZIA®-hoitoa, sen aikana 
ja viiden kuukauden ajan CIMZIA®-hoidon jälkeen. Tuberkuloosin kehittymisen mahdollisuus on otettava huomioon potilailla, joiden piilevää 
tuberkuloosia osoittava testi on ollut negatiivinen ennen hoidon aloittamista. TNF:n estäjällä, myös Cimzialla, hoidetuilla potilailla on ilmennyt 
aktiivista tuberkuloosia aiemmin tai samanaikaisesti annetusta tuberkuloosin estohoidosta huolimatta. Joillekin potilaille, joiden aktiivinen tuber-
kuloosi on hoidettu tuloksellisesti, on Cimzia-hoidon aikana kehittynyt tuberkuloosi uudestaan.

Potilaita on kehotettava kääntymään lääkärin puoleen, jos heille ilmaantuu CIMZIA®-hoidon aikana tai sen jälkeen tuberkuloosiin viittaavia 
löydöksiä/oireita, kuten:

•  pitkittyvää yskää

•  lievää kuumeilua

•  kuihtumista/painonlaskua

•  voimattomuutta.

Potilaita on kehotettava kääntymään lääkärin puoleen seuraavissa tilanteissa:

•  potilaan perheessä on esiintynyt tuberkuloosia, tai hän on ollut tekemisissä tuberkuloosia sairastavan kanssa

•  muutokset PPD-tuberkuliini- tai IGRA-koetuloksissa

•  potilas on äskettäin matkustanut ulkomailla maissa, joissa tuberkuloosia esiintyy endeemisesti.

Jos potilaalle kehittyy uusi infektio, hänelle on tehtävä viipymättä kattavat diagnostiset selvitykset ja aloitettava asianmukainen mikrobilääke-
hoito.

Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta
Toisen TNF:n estäjän käytön yhteydessä on havaittu kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan pahenemista ja kongestiivisesta sydämen vajaatoi-
minnasta johtuvan kuolleisuuden lisääntymistä. Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa on raportoitu myös CIMZIA®-hoidon yhteydessä.

Potilaita on seurattava kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan oireiden havaitsemiseksi. Oireita ovat mm. 

•  yskä

•  hengenahdistus

•  jalkaterien ja nilkkojen turpoaminen

•  painonnousu.
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CIMZIA® on vasta-aiheinen keskivaikeaa tai vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastaville.  
CIMZIA®-valmistetta on annettava varoen lievää sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

Jos potilaalle kehittyy uusia kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan oireita tai aiemmat oireet pahenevat, CIMZIA®-hoito on lopetettava.

Yliherkkyys
Vaikeita yliherkkyysreaktioita (mukaan lukien akuutteja injektioon liittyviä ja viivästyneitä systeemisiä yliherkkyysreaktioita) on raportoitu harvoin 
CIMZIA®-injektion antamisen jälkeen. Osa näistä reaktioista ilmaantui ensimmäisen Cimzia®-injektion jälkeen.

Jos vaikeita reaktioita ilmenee, Cimzia®-valmisteen antaminen on lopetettava heti ja aloitettava asianmukainen hoito.

 

Katso valmisteyhteenvedosta lisätietoja haittavaikutuksista ja CIMZIA®-valmisteesta.
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