ONGELMATAPAUKSISSA SOITA:
ZYPADHERA-hoidosta vastaava lääkäri

(lääkärin nimi, vastaanoton/sairaalan
nimi, puhelinnumero):
AINA KUN KÄYT LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA (MYÖS PÄIVYSTYKSESSÄ), KÄY KÄYTÖSSÄSI OLEVAT LÄÄKKEET LÄPI YHDESSÄ LÄÄKÄRISI
KANSSA JA TEHKÄÄ YHDESSÄ TARVITTAVAT KORJAUKSET.
Reseptilääkkeet

Päivämäärä:

Lääkkeen nimi
Nimi

Annos

Milloin otat lääkkeen?

Päivämäärät

Käyttötarkoitus

Mg/yksikköä/
sumutteen
annos/tippaa

Montako kertaa päivässä? Aamuin ja illoin?
Aterian jälkeen?

Aloitus- ja
mahdollinen
lopetusajankohta

Miksi käytän lääkettä?

Puhelinnumero
Nimi
Puhelinnumero

ZYPADHERA™
Annos (mg)

Kuinka usein saat pistoksen?

Edellinen pistos, pvm

KÄYTTÖAIHE
Skitsofrenian pitkäaikaishoitoon
aikuispotilailla, joiden tila on
riittävästi stabiloitunut suun kautta
otettavalla olantsapiinilla hoidon
akuutissa vaiheessa.

Lue kääntöpuoli sekä ZYPADHERA-pakkausseloste. Niissä on tärkeää turvallisuuteen liittyvää lisätietoa.
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Edellinen pistos, klo

svo

Kuten kaikki lääkkeet, myös ZYPADHERA voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Yleiset haittatapahtumat: koskevat 1 – 10 käyttäjää 100:sta
• ZYPADHERA voi joskus joutua verenkiertoon liian nopeasti.  Jos näin käy, silloin saattaa ilmetä seuraavassa lueteltuja oireita pistoksen
jälkeen. Joissakin tapauksissa oireet voivat aiheuttaa tajuttomuutta.
- Voimakas väsymys, huimaus, sekavuus, ajan ja paikan tajun heikkeneminen, puhumis- ja/tai kävelyvaikeudet, lihasjäykkyys,
		 tai lihasvapina, voimattomuus, ärtyneisyys, vihamielisyys, ahdistuneisuus, verenpaineen nousu tai kouristukset

KÄYTTÖAIHE
Skitsofrenian pitkäaikaishoitoon
aikuispotilailla, joiden tila on
riittävästi stabiloitunut suun kautta
otettavalla olantsapiinilla hoidon
akuutissa vaiheessa.

svo

• Uneliaisuus
• Pistospaikan kipu.

svo

Seuraavassa lueteltavat oireet ovat ilmenneet potilailla, jotka ovat ottaneet olantsapiinia suun kautta. Ne voivat kuitenkin ilmaantua myös
ZYPADHERA-pistoksen jälkeen.
Hyvin yleiset haittavaikutukset: koskevat 1 käyttäjää 10:stä
• Painon lisäys

TÄRKEÄÄ TIETOA POTILAALLE
ZYPADHERA voi joskus päästä verenkiertoon liian nopeasti ja tämä voi aiheuttaa
seuraavia haittavaikutuksia: voimakas väsymys, huimaus, sekavuus, ajan ja paikan
tajun heikkeneminen, puhumis- ja/tai kävelyvaikeudet, lihasjäykkyys, tai lihasvapina,
voimattomuus, ärtyneisyys, vihamielisyys, ahdistuneisuus, verenpaineen nousu tai
kouristukset. Oireet voivat johtaa tajuttomuuteen.
Tämän vuoksi on tärkeää, että:
• Jokaisen pistoksen jälkeen lääkäri tai hoitaja seuraa tilaasi ainakin 3 tuntia
yllälueteltujen oireiden varalta.
• Lääkäri tai hoitaja tarkistaa, ettei Sinulla ole yllälueteltuja oireita ennen kuin
lähdet.

• Veren prolaktiinipitoisuuden suureneminen

• Voit saada yllälueteltuja oireita myös myöhemmin kuin 3 tuntia pistoksen jälkeen,
vaikka tämä on epätodennäköistä. Jos saat näitä oireita, ota heti yhteys lääkäriin
tai hoitajaan.

• Hoidon alussa jotkut potilaat voivat tuntea huimausta tai pyörtyä (samalla sydämen syke on hidas), etenkin kun he nousevat pystyyn
makuu- tai istuma-asennosta. Tämä häviää yleensä itsestään, mutta jos vaiva jatkuu, keskustele lääkärin kanssa.

• Koska haittavaikutusten mahdollisuus on olemassa, Sinun ei pidä ajaa autoa eikä
käyttää koneita enää samana päivänä pistoksen saamisen jälkeen.

Yleiset haittavaikutukset: koskevat 1 – 10 käyttäjää 100:sta

Kun olet hoitopaikassa, kerro lääkärille tai hoitajalle jos

• Joidenkin verisolujen määrän ja veren rasva-arvojen muutokset sekä hoidon alussa maksan entsyymien väliaikainen nousu

• Olet hyvin unelias

• Verensokerin ja virtsaan menevän sokerin määrän suureneminen

• Sinua huimaa tai pyörryttää

• Virtsahapon ja kreatiniini fosfokinaasin määrän nousu veressä

• Tunnet olevasi sekava tai hämmentynyt

• Nälän tunne

• Olet ärtynyt tai vihamielinen

• Huimaus

• Olet ahdistunut

• Rauhattomuus

• Sinun on vaikea puhua tai kävellä

• Vapina

• Tunnet olevasi heikko

• Poikkeavat liikkeet (dyskinesia)

• Tunnet että lihaksesi ovat jäykät tai ne vapisevat.

• Ummetus

Lääkärin tai hoitajan on tarkistettava, että olet valpas ja ettei Sinulla ole oireita, kun
poistut hoitopaikasta. Heidän pitää selittää Sinulle mitä Sinun pitää tehdä, jos saat
oireita sen jälkeen, kun olet poistunut hoitopaikasta.

• Uneliaisuus

• Suun kuivuminen
• Ihottuma

Lisätietoja ZYPADHERA-valmisteesta on pakkausselosteessa.

• Voimattomuus
• Voimakas uupumus
• Nesteen kertyminen ja siitä johtuvat turvotukset käsissä, nilkoissa tai jaloissa
• Kuume
• Nivelkipu

Potilaan tiedot

• Seksuaalisten toimintojen häiriöt miehillä ja naisilla kuten libidon lasku ja miehillä erektio-ongelmat.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä
lääkärille. Lisätietoja pakkausselosteessa.

Nimi
Osoite

Puhelinnumero

Yhteystiedot hätätilanteiden varalta

