
Tarkistuslista 1: lisdeksamfetamiinidimesilaatin tarkistuslista ennen lääkkeen määräystä
Tämä tarkistuslista on laadittu avuksi aloitettaessa lisdeksamfetamiinidimesilaattilääkitys aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 
häiriön (ADHD) hoitoon kuusi vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille lapsille silloin, kun aikaisempi metyylifenidaattihoito ei ole 
tuottanut  riittäviä kliinisiä tuloksia.

Tämä tarkistuslista on laadittu avuksi aloitettaessa lisdeksamfetamiinidimesilaattilääkitys aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) 
hoitoon kuusi vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille lapsille silloin, kun aikaisempi metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut  riittäviä kliinisiä 
tuloksia.

Määräämisehto: Vain erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian 
tai psykiatrian yksiköiden lääkäreiden tai muiden e.m. erikoisalojen ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneiden erikoislääkäreiden 
määräyksellä.

Kuten valmisteyhteenvedossa ja tuotteen määräämisohjeissa on selitetty, jotkin samanaikaiset sairaudet saattavat estää  
lisdeksamfetamiinidimesilaattilääkityksen käytön tai vaatia erityistä huomiota, mukaan lukien kardiovaskulaariset ja neuropsykiatriset 
häiriöt tai oireet. Suosittelemme tämän tarkistuslistan käyttöä yhdessä Elvanse® -valmisteyhteenvedon (linkki tässä) kanssa. On 
tärkeää huomioida seuraavat:
• Verenpaine ja syke (pulssi) tulee merkitä prosenttipistekäyrälle aina, kun annostusta muutetaan ja sen jälkeen vähintään puolen vuoden välein
• Pituus, paino ja ruokahalu tulee merkitä vähintään puolen vuoden välein kasvukäyrien seurannan yhteydessä  
•  Psykiatristen sairauksien kehittymistä de novo tai olemassa olevien psykiatristen sairauksien pahenemista on seurattava aina, kun 

annostusta muutetaan ja sen jälkeen vähintään puolen vuoden välein ja jokaisella vastaanottokäynnillä 

Lataa tämä taulukko tietokoneellesi ja tulosta se ennen vastaanottokäyntiä. Potilastietoja ei ole mahdollista tallentaa verkkosivustolle. 
Täytettyä taulukkoa voidaan käyttää osana potilaan hoitotiedostoa.  

Käydessäsi tarkistuslistaa läpi saattaa olla myös hyödyllistä keskustella potilaasi ja hänen vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa 
Elvanse®-pakkausselosteesta: Tietoa käyttäjälle (linkki tässä) .

Ennen lisdeksamfetamiinidimesilaattihoidon aloittamista
Arvioinnin päiväys:                                                                                                                  
Potilaan nimi:
Syntymäaika:
Ikä: Sukupuoli:

Potilaille ei saa määrätä lisdeksamfetamiinidimesilaattia, jos heillä on samanaikaisesti mitään seuraavista sairauksista ja/tai lääkityksestä:

Vasta-aiheet
Huomioi, että seuraavat terveydentilat ovat vasta-aiheisia, jos niitä esiintyy potilaalla (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.3 –
Vasta-aiheet):

Arvioitu
• Tunnettu yliherkkyys sympatomimeettisille amiineille, lisdeksamfetamiinidimesilaatille tai niiden apuaineille o
•  Samanaikainen monoamiinioksidaasin estäjien käyttö, tai tämän lääkkeen käyttö 14 päivän kuluessa 

monoamiinioksidaasin estäjien käytön lopetuksesta o
• Hypertyreoosi tai tyreotoksikoosi o
• Kiihtymystilat o
• Oireileva sydän- ja verisuonisairaus o
• Pitkälle edennyt arterioskleroosi o
• Keskivaikea tai vaikea hypertensio o
• Glaukooma o

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
Huomioi myöskin seuraavat seikat ennen lisdeksamfetamiiinidimesilaattihoidon aloittamista (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 
4.4 – Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Sukuanamneesi (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.4)

Arvioitu
• Sydänperäisten tai selittämättömien äkkikuolemien sukuanamneesi o
• Kammioarytmioiden sukuanamneesi o
• Nykimishäiriöiden tai Touretten oireyhtymän sukuanamneesi o

Potilaan taustatiedot ja nykytila
On noudatettava varovaisuutta, kun lisdeksamfetamiinidimesilaattia määrätään tiettyjä sairauksia samanaikaisesti sairastaville potilaille 

Arvioitu
Sydän- ja verisuonisairaudet (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.4 – Kardiovaskulaariset haittatapahtumat)
•  Aiemmin todetut sydän- ja verisuonisairaudet, mm. hypertensio, sydämen vajaatoiminta, viimeaikainen 

sydäninfarkti, kammioarytmia, sydämen rakennepoikkeamat, kardiomyopatia, vakava sydämen rytmin poikkeavuus, 
sepelvaltimotauti ja muut vakavat sydänvaivat

o

• Taustalla oleva sairaus, joka saattaa pahentua verenpaineen tai syketaajuuden nousun myötä  o

Tämä taulukko on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön vain Suomessa yhdessä Elvanse®-valmisteyhteenvedon kanssa.
Shire Development LLC sponsoroi tämän verkkotyökalun kehitystä

 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  Epäillyt haittatapahtumat pyydetään ilmoittamaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 
(www.fi mea.fi ). Epäillyt haittatapahtumat pyydetään ilmoittamaan Shirelle osoitteeseen globalpharmacovigilance@shire.com
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Arvioitu

Psykiatriset/neurologiset häiriöt (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.4 – Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) 

• Aiemmin todetut psykiatriset häiriöt o
• Aiemmin todetut psykoottiset häiriöt o
• Aggressiivinen tai vihamielinen käytös o
• Kaksisuuntainen mielialahäiriö o
•  Masennusoireet (arvioi kaksisuuntaisen mielialahäiriön riskiä hankkimalla potilaan tarkat psykiatriset taustatiedot, 

mukaan lukien suvussa esiintyneet itsemurhat, kaksisuuntaiset mielialahäiriöt ja masennushäiriöt) o

• Motoriset nykimisoireet tai äännähdykset tai Touretten oireyhtymä o
•  Kouristuskohtaukset. Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt kouristuskohtauksia tai EEG-poikkeavuuksia   o
Raskaus, imetys ja kuukautiset (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.6 – Fertiliteetti, raskaus ja imetys)  o
Aiempi päihdekäyttö tai riippuvuus (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.4 – Väärinkäyttö ja riippuvuus) 
ja mahdollisuus lisdeksamfetamiinidimesilaatin päihdekäyttöön, väärinkäyttöön ja lääkityspoikkeamiin (ks. 
Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.2 – Hoitoa edeltävä arviointi)

o

Munuaisten vajaatoiminta (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.2 – Munuaisten tai maksan vajaatoimintapotilaat) o

Mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa

On noudatettava varovaisuutta, kun lisdeksamfetamiinidimesilaattia määrätään tiettyjä muita lääkkeitä samanaikaisesti ottaville potilaille 

Arvioitu

Sympatomimeettiset lääkkeet (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.4 – Käyttö muiden sympatomimeettisten 
lääkeaineiden kanssa) o

Farmakokinetiikka (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.5 – Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut 
yhteisvaikutukset)

• Depotmuotoinen guanfasiini o
• Depotmuotoinen venlafaksiini o
Aineet ja olosuhteet, jotka muuttavat virtsan pH-arvoa (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.2 – Hoitoa edeltävä arviointi)

• Askorbiinihappo ja muut virtsaa happamoittavat aineet ja olosuhteet o
• Natriumbikarbonaatti ja muut aineet ja olosuhteet, jotka muuttavat virtsaa emäksisemmäksi o 
Monoamiinioksidaasi (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.5 – Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden 
kanssa sekä muut yhteisvaikutukset. Monoamiinioksidaasin estäjät). Amfetamiinia ei tule antaa monoamiinioksidaasin 
estäjien annon yhteydessä eikä 14 vuorokauteen sen jälkeen, sillä se voi edistää noradrenaliinin ja muiden 
monoamiinien vapautumista monoamines

o

Farmakodynamiikka (ks. Elvanse®-valmisteyhteenvedon kohtaa 4.5 – Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut 
yhteisvaikutukset)

• Verenpainelääkkeet (ml. guanetidiini tai muut verenpainelääkkeet) o
• Narkoottiset kipulääkkeet o
• Klooripromatsiini o
• Haloperidoli o
• Litiumkarbonaatti o

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 

Arvioitu

Harkitse Pakkausselosteen: Tietoa käyttäjälle käyttämistä oppaana, jonka avulla voit selittää potilaallesi ja hänen 
vanhemmilleen tai huoltajilleen ADHD:n hoitoa lisdeksamfetamiinidimesilaatin avulla o

Merkitse lisätietoja tähän

Täytä lähtötasoarvot jatkuvan seurannan taulukkoon (linkki tässä) yllä olevan arvioinnin päätteeksi.

Tämä taulukko on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön vain Suomessa yhdessä Elvanse®-valmisteyhteenvedon kanssa.
Shire Development LLC sponsoroi tämän verkkotyökalun kehitystä

 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  Epäillyt haittatapahtumat pyydetään ilmoittamaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 
(www.fi mea.fi ). Epäillyt haittatapahtumat pyydetään ilmoittamaan Shirelle osoitteeseen globalpharmacovigilance@shire.com
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