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EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN 
LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON
POTILAAN JA OMAISEN OPAS

Sinulle on määrätty Effentora®-lääkettä syövän 
läpilyöntikipukohtausten hoitoon.

Tämän esitteen tarkoituksena on auttaa sinua 
muistamaan tähän lääkehoitoon liittyvät, 

lääkärisi kertomat olennaiset asiat.
 

bukkaalinen fentanyylitabletti

Jos sinulla on kysyttävää Effentora®-lääkkeen käytöstä, 
käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
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bukkaalinen fentanyylitabletti

MITÄ EFFENTORA® 
ON JA MIHIN SITÄ 
KÄYTETÄÄN?

Tutustu huolellisesti Effentora®-
lääkepakkauksessasi olevaan, täydelliset 
tuotetiedot sisältävään pakkausselosteeseen.

•	 Effentora®	 on	 opioidien	 lääkeryhmään	 kuuluva	
kipulääke,	jota	käytetään	läpilyöntikivun	hoitoon	
aikuisilla	 syöpäpotilailla,	 jotka	 jo	 entuudestaan	
käyttävät	jotakin	muuta	opioidilääkitystä	jatkuvan	
syöpäkivun	hoitoon.	

•	 Syövän	 läpilyöntikivut	 ovat	 yllättäviä	 kipukohta-
uksia,	 joita	 ilmenee	 säännöllisestä	 ylläpito-opi-
oidikipulääkityksestä	 huolimatta	 (kivut	 tuntuvat	
peruskipulääkityksen	”läpi”).	
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HUOMIOI SEURAAVAT 
ASIAT ENNEN KUIN 
ALOITAT EFFENTORA®-
LÄÄKKEEN KÄYTÖN:

Tutustu huolellisesti Effentora®-
lääkepakkauksessasi olevaan 
pakkausselosteeseen.

•	 Effentora®	 on	 tarkoitettu	 käytettäväksi	 ainoas-
taan	yhdessä	säännöllisen,	 joka	päivä	otettavan	
opioidikipulääkityksen	 kanssa.	 Säännöllistä,	 jat-
kuvien	 syöpäkipujen	 hoitoon	 tarkoitettua	 opioi-
dilääkitystä	 on	 pitänyt	 käyttää	 vähintään	 viikon	
ajan	 ennen	 Effentora®-lääkkeen	 käytön	 aloitta-
mista.

•	 Jatkuvaa	opioidilääkitystä	ei	koskaan	saa	lopet-
taa	Effentora®-lääkkeen	käytön	aikana	keskuste-
lematta	asiasta	ensin	lääkärin	kanssa.

•	 Effentora®-lääkettä	ei	koskaan	saa	käyttää	min-
kään	muun	kivun	kuin	syövän	läpilyöntikivun	hoi-
toon.
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EFFENTORA®-
LÄÄKKEEN KÄYTTÖ

Effentora®-bukkaalitabletit	on	tarkoitet-
tu	annosteltavaksi	suuonteloon.

Tämä	tarkoittaa,	että	sinun	tulee	asettaa	
tabletti	 suuhusi,	 joko	 ikenen	 ja	 posken	
väliin	tai	kielen	alle.	Tabletti	sitten	hajo-
aa	ja	siitä	vapautuva	lääkeaine	imeytyy	
suun	limakalvon	läpi	suoraan	verenkier-
toon.	 Tällainen	 antotapa	 mahdollistaa	
lääkkeen	 nopean	 imeytymisen	 ja	 mah-
dollisimman	pikaisen	kivunlievityksen.

REPÄISE AUKI
•	 Avaa	läpipainopakkaus	

vasta	 sitten,	 kun	 olet	
valmis	ottamaan	table-
tin.	 Tabletti	 on	 käy-
tettävä	 välittömästi,	
kun	 se	 on	 otettu	 pak-
kauksestaan.

•	 Irrota	yksi	yksittäispakattu	tabletti	läpipainolevystä	repi-
mällä	rei’itystä	pitkin.

•	 Taita	läpipainoyksikköä	siihen	merkittyä	viivaa	pitkin.
•	 Irrota	läpipainoyksikön	taustakalvo	repäisemällä.

1

ÄLÄ YRITÄ PAINAA TABLETTIA TAUSTAKALVON 
LÄPI,  SILLÄ TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA SITÄ.
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 ASETA TABLETTI PAIKALLEEN

TUNNE TABLETTI SUUSSASI

•	 Ota	tabletti	 läpipainoyksiköstään	ja	aseta	se	
heti	kokonaisena	poskesi	ja	ikenesi	väliin	tai	
kielesi	alle	(ks.	kuvat).	Älä	murskaa	tai	puolita	
tablettia.

•	 Älä	 pure,	 imeskele,	 pureskele	 tai	 nielaise	

•	 Anna	tabletin	olla	paikallaan	poskesi	ja	ikenesi	välissä	kunnes	
se	 on	 kokonaan	 hajonnut.	 Tämä	 vie	 yleensä	 noin	 14	 -	 25	
minuuttia.

•	 Saatat	 tuntea	pientä	poreilua	 ikenesi	 ja	 poskesi	 välissä,	 kun	
tabletti	hajoaa.	

•	 Jos	suussa	on	tabletin	jäänteitä	vielä	30	minuutin	kuluttua,	voit	
nielaista	ne	vesilasillisen	kera.

2

3

tablettia,	sillä	lääkkeen	kipua	lievittävä	vai-
kutus	 jää	 tällöin	 pienemmäksi	 kuin	 silloin,	
kun	lääkettä	käytetään	ohjeiden	mukaisesti.
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MITEN EFFENTORA®

-HOITO 
ALOITETAAN?

•	 Ota	sinulle	määrätty	Effentora®-annos	heti	läpilyönti-
kipukohtauksen	alkaessa.

•	 Aloitusannos	on	100	mikrogrammaa.	Siinä	vaiheessa,	
kun	sinä	ja	lääkärisi	olette	hakemassa	sinulle	sopivaa	
Effentora®-annosta	 läpilyöntikipujesi	 lievittämiseen,	
lääkäri	saattaa	ohjeistaa	sinua	ottamaan	useamman	
kuin	yhden	tabletin	saman	kohtauksen	aikana.	Lääkäri	
antaa	 tarkemmat	 ohjeet	 100	 ja	 200	 mikrogramman	
tablettien	ottamiseksi.

•	 Noudattamalla	 lääkärin	 ohjeita	 tämän	 annostitraus-
vaiheen	aikana	ja	kertomalla	lääkärille,	miltä	sinusta	
tuntuu,	voit	auttaa	häntä	löytämään	juuri	sinulle	sopi-
van	annoksen.

•	 Merkitsemällä	ottamasi	annokset	seuraavilla	sivuilla	
oleviin	 kaavioihin,	 sinun	 voi	 olla	 helpompi	 muistaa	
seuraavaksi	otettavan	annoksesi	(etenkin,	jos	ottama-
si	annoksen	kipua	lievittävä	vaikutus	ei	ollut	riittävä).	
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Ota toinen 100 mikrogramman tabletti*

100 MIKROGRAMMAA

Jos jokin askarruttaa sinua, 
käänny lääkärin puoleen.

Ota	yksi	kaikista	pienimmän vahvuuden	(eli	100	mikrogram-
maa,	tabletissa	on	numero 1)	omaava	Effentora®-tabletti.

Onko kipusi lievittynyt riittävästi 30 minuutin kuluttua?

Oikea annoksesi on 
100 mikrogrammaa

Aloita seuraavan läpilyöntikipukohtauksesi 
            hoito yhdellä 200 mikrogramman tabletilla**

KYLLÄ  EI

*	Täydelliset	tuotetiedot,	ks.	valmisteyhteenveto.
**	Jos	hoidossa	tarvitaan	useampi	100	µg:n	tabletti,	sijoita	yksi	
tabletti	kummallekin	puolelle	suuta.

ENSIMMÄINEN 
LÄPILYÖNTIKIPUKOHTAUS

Lääkäri pyrkii avullasi 
löytämään sinulle riittävän 
kivunlievityksen aikaansaa-
van annoksen.

Odota vähintään 4 tuntia ennen                                                 
kuin käytät lääkettä uuden

                  kipukohtauksen hoitoon.

Rastita	äsken	ottamasi	
annoksen	koko						
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Ota toinen 200 mikrogramman tabletti*

200 MIKROGRAMMAA

Jos jokin askarruttaa sinua, 
käänny lääkärin puoleen

Ota	yksi 200 mikrogramman Effentora®-tabletti 
(tabletissa	on	numero	2).

Onko kipusi lievittynyt riittävästi 30 minuutin kuluttua?

Oikea annoksesi on                     
200 mikrogrammaa 

Aloita seuraavan läpilyöntikipukohtauksesi 
 hoito kahdella 200 mikrogramman tabletilla**

KYLLÄ EI

*	Täydelliset	tuotetiedot,	ks.	valmisteyhteenveto.
**	Jos	hoidossa	tarvitaan	useampi	100	µg:n	tabletti,	
sijoita	yksi	tabletti	kummallekin	puolelle	suuta.

SEURAAVA 
LÄPILYÖNTIKIPUKOHTAUS

Lääkäri pyrkii avullasi 
löytämään sinulle riittävän 
kivunlievityksen aikaansaa-
van annoksen.

Rastita	äsken	ottamasi	
annoksen	koko						8 9

Odota vähintään 4 tuntia ennen                                                 
kuin käytät lääkettä uuden

                  kipukohtauksen hoitoon.
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Ota vielä yksi 200 mikrogramman tabletti*

400 MIKROGRAMMAA

Jos jokin askarruttaa sinua, 
käänny lääkärin puoleen

Ota	kaksi 200 mikrogramman Effentora®-tablettia 
(tableteissa	on	numero 2).

Onko kipusi lievittynyt riittävästi 30 minuutin kuluttua?

Oikea annoksesi on                     
400 mikrogrammaa 

 Aloita seuraavan läpilyöntikipukohtauksesi 
 hoito kolmella 200 mikrogramman tabletilla**

KYLLÄ EI

*	Täydelliset	tuotetiedot,	ks.	valmisteyhteenveto.
**	Jos	hoidossa	tarvitaan	useampi	100	µg:n	tabletti,	sijoita	yksi	
tabletti	kummallekin	puolelle	suuta.

SEURAAVA 
LÄPILYÖNTIKIPUKOHTAUS

Lääkäri pyrkii avullasi 
löytämään sinulle riittävän 
kivunlievityksen aikaansaa-
van annoksen.

Rastita	äsken	ottamasi	
annoksen	koko						

Odota vähintään 4 tuntia ennen                                                 
kuin käytät lääkettä uuden

                  kipukohtauksen hoitoon.
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Ota vielä yksi 200 mikrogramman tabletti*

600 MIKROGRAMMAALääkäri pyrkii avullasi 
löytämään sinulle riittävän 
kivunlievityksen aikaansaa-
van annoksen.

Jos jokin askarruttaa sinua, 
käänny lääkärin puoleen.

Ota	kolme 200 mikrogramman Effentora®-tablettia 
(tableteissa	on	numero	2).

Onko kipusi lievittynyt riittävästi 30 minuutin kuluttua?

Oikea annoksesi on                     
600 mikrogrammaa 

 Aloita seuraavan läpilyöntikipukohtauksesi 
 hoito neljällä 200 mikrogramman tabletilla**

  KYLLÄ EI

*	Täydelliset	tuotetiedot,	ks.	valmisteyhteenveto.
**	Jos	hoidossa	tarvitaan	useampi	100	µg:n	tabletti,	
sijoita	yksi	tabletti	kummallekin	puolelle	suuta.

SEURAAVA 
LÄPILYÖNTIKIPUKOHTAUS

Rastita	äsken	ottamasi	an-
noksen	koko						

Odota vähintään 4 tuntia ennen                                                 
kuin käytät lääkettä uuden

                  kipukohtauksen hoitoon.
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OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN 
KESKUSTELLAKSESI MUISTA 

HOITOVAIHTOEHDOISTA

800 MIKROGRAMMAALääkäri pyrkii avullasi 
löytämään sinulle riittävän 
kivunlievityksen aikaansaa-
van annoksen.

Jos jokin askarruttaa sinua, 
käänny lääkärin puoleen

Ota	neljä 200 mikrogramman Effentora®-tablettia 
(tableteissa	on	numero 2).

Onko kipusi lievittynyt riittävästi 30 minuutin kuluttua?

Oikea annoksesi on                     
800 mikrogrammaa                    

KYLLÄ EI

*	Täydelliset	tuotetiedot,	ks.	valmisteyhteenveto.
**	Jos	hoidossa	tarvitaan	useampi	100	µg:n	tabletti,	sijoita	yksi	
tabletti	kummallekin	puolelle	suuta

SEURAAVA 
LÄPILYÖNTIKIPUKOHTAUS

Rastita	äsken	ottamasi	an-
noksen	koko						
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HOITO SEN JÄLKEEN, 
KUN LÄÄKÄRI ON 
MÄÄRITTÄNYT JUURI 
SINULLE SOPIVAN 
ANNOKSEN

•	 Kun	juuri	sinulle	sopiva	annos	on	löytynyt,	sinun	
tulee	 ottaa	 vain	 yksi,	 juuri	 kyseisen	 annoksen	
sisältävä	 tabletti	 jokaisen	 kipukohtauksesi	
hoitoon.

•	 Ota	 Effentora®-tablettisi	 heti	 läpilyöntikipu-
kohtauksen	alkaessa.	Jos	kipusi	ei	ole	lievittynyt	
30	minuutin	 kuluttua,	 ota	 vain	 yksi	 lisätabletti	
kohtauksesi	hoitoon.

•	 Ota	 yhteys	 lääkäriin,	 jos	 sinulle	 määrätty	
Effentora®-annos	 ei	 enää	 riitä	 lievittämään	
läpilyöntikipuasi.	 Lääkäri	päättää,	onko	aihetta	
muuttaa	annostustasi.

•	 Pidä	 aina	 vähintään	 4	 tunnin	 tauko	 ennen	
kuin	 käytät	 Effentora®-lääkettä	 uuden	
läpilyöntikipukohtauksen	hoitoon.
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•	 Ota	 yhteys	 lääkäriin,	 jos	 jatkuvasti	 tarvitset	
Effentora®-lääkettä	 useammin	 kuin	 neljästi	
vuorokaudessa.

•	 Älä	 muuta	 Effentora®-lääkkeen	 tai	 muiden	
kipulääkkeidesi	 annostusta	 omin	 päin.	 Kaikki	
mahdolliset	annosmuutokset	on	tehtävä	lääkärin	
valvonnassa	 ja	 hänen	 antamiensa	 ohjeiden	
mukaan.

•	 Ellet	 ole	 varma	 siitä,	 minkälainen	 annoksen	
sinun	 tulisi	 ottaa,	 tai	 jos	 sinulla	 on	 muita	
tähän	 lääkkeeseen	 liittyviä	kysymyksiä,	 käänny	
lääkärin	puoleen.

•	 Lopeta	Effentora®-lääkkeen	käyttö,	kun	et	enää	
tarvitse	sitä.

Jatka tavanomaisen jatkuvan 
opioidikipulääkityksesi käyttöä 
syövän aiheuttaman taustaki-
vun hoitoon.
Ota	tarvittaessa	yhteys	lääkäriin	
varmistaaksesi	tämän	lääkehoidon	
oikean	annostuksen.
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EFFENTORA®-LÄÄKKEEN 
MAHDOLLISET 
HAITTAVAIKUTUKSET

•	 Kaikista	 yleisimmät	 haittavaikutukset	 ovat	 huimaus,	
pahoinvointi	ja	antopaikassa	todettavat	reaktiot.

•	 Jos	koet	voimakasta	huimausta	tai	tunnet	itsesi	hyvin	
uneliaaksi	jo	ennen	kuin	tabletti	on	liuennut	kokonaan,	
huuhtele	 välittömästi	 suusi	 vedellä	 ja	 sylje	 jäljellä	
olevat	tabletin	palaset	pois.	

•	 Kaikista	 vakavimmat	 haittavaikutukset	 ovat	
hengityksen	muuttuminen	pinnalliseksi,	verenpaineen	
lasku	 ja	 shokki.	 Jos	 tunnet	 olosi	 hyvin	 uniseksi	 ja	
hengityksesi	 on	 hidasta	 ja/tai	 pinnallista,	 sinun	 tai	
sinua	 hoitavan	 henkilön	 on	 heti	 otettava	 yhteys	
lääkäriin	ja	kutsuttava	apua	paikalle.

•	 Lisätietoja	 haittavaikutuksista	 löytyy	 Effentora®-
lääkepakkauksessa	olevasta	pakkausselosteesta.	Jos	
havaitset	haittavaikutuksia	Effentora®-hoitosi	aikana,	
kerro	niistä	lääkärille.
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VAROITUKSET JA 
VAROTOIMET

•	 Älä	 koskaan	 anna	 Effentora®-tabletteja	 kenellekään	
toiselle,	vaikka	heidän	oireensa	olisivatkin	samanlaiset	
kuin	sinun.

•	 Effentora®-tablettien	 sisältämä	 kipulääke	 on	 hyvin	
vahva	ja	se	voi	olla	jopa	henkeä	uhkaava,	jos	joku	muu	
ottaa	tätä	lääkettäsi	(etenkin,	jos	kyseessä	on	lapsi).

•	 Säilytä	 Effentora®-tablettisi	 turvallisessa	 paikassa,	
poissa	 lasten	 ja	 muiden	 sellaisten	 henkilöiden	
ulottuvilta	 ja	 näkyviltä,	 joille	 tätä	 lääkettä	 ei	 ole	
määrätty.	 Jos	 joku	 vahingossa	 ottaa	 Effentora®-
tablettejasi,	 huolehdi	 kyseisen	henkilön	 välittömästä	
pääsystä	ensiapuun.

•	 henkilön	on	heti	otettava	yhteys	lääkäriin	ja	kutsuttava	
apua	paikalle.
Jos epäilet jonkun vahingossa ottaneen 
Effentora®-tablettejasi, ota välittömästi 
yhteyttä ensiapuun / soita ambulanssi. Pyri 
pitämään lääkettä ottanut henkilö hereillä 
kunnes apua saapuu paikalle.
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EFFENTORA®-
TABLETTIEN 
SÄILYTTÄMINEN JA 
HÄVITTÄMINEN

•	 Älä	 käytä	 Effentora®-tabletteja	 pakkauksessa	
ja	 läpipainolevyssä	 mainitun	 viimeisen	
käyttöpäivämäärän	jälkeen.

•	 Säilytä	 tabletit	 alkuperäispakkauksessaan.	 Valmiste	
on	herkkä	kosteudelle.

•	 Lääkkeitä	 ei	 tule	 heittää	 viemäriin	 eikä	 hävittää	
talousjätteiden	mukana.	

•	 Kysy	 käyttämättömien	 lääkkeiden	 hävittämisestä	
apteekista.	Näin	menetellen	suojelet	luontoa

•	 huolehdi	 kyseisen	 henkilön	 välittömästä	 pääsystä	
ensiapuun.

	 Jos sinulla on lisäkysymyksiä Effentora®-
lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin 
puoleen. yhteyttä ensiapuun / soita ambulanssi. 
Pyri pitämään lääkettä ottanut henkilö hereillä 
kunnes apua saapuu paikalle.
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TÄRKEIDEN TERMIEN 
SELITYKSET

•	 Jatkuvien kipujen opioidihoito on lääkitys,	jonka	
vaikutus	 säilyy	 vähintään	 8	 tunnin	 ajan.	 Tällaisia	
lääkevalmisteita	 kutsutaan	 myös	 pitkävaikutteisiksi	
tai	 säädellysti,	 vähitellen	 lääkettä	 vapauttaviksi	
valmisteiksi.	Jatkuvaa	opioidikipulääkitystä	käytetään	
jatkuvien,	pitkäaikaisten	kipujen	hoitoon.

•	 Syövän läpilyöntikivut ovat yllättäviä 
kipukohtauksia,	 joita	 ilmenee	 säännöllisestä	
ylläpito-opioidikipulääkityksestäsi	 huolimatta	 (kivut	
tuntuvat	peruskipulääkityksesi	”läpi”).

•	 Syövän läpilyöntikipuihin tarkoitettu lääke	 on	
läpilyöntikipupiikkien	 hoitoon	 tarkoitettu	 valmiste.	
Tavallisia	läpilyöntikipujen	hoidossa	käytettäviä	lääk-
keitä	ovat	ns.	normaalisti	lääkettä	vapauttavat	ja	no-

peasti	lääkettä	vapauttavat	opioidivalmisteet.	
•	 Bukkaalinen ontelo	 on	 poskesi	 ja	 ikenesi	 väliin	

jäävä	tasku.	Bukkaalitabletti	on	suunniteltu	annos-
teltavaksi	 nimenomaan	 tähän	 onteloon/välitilaan,	
jossa	se	sitten	hajoaa.

•	 Jatkuva kipu	on	vuorokaudet	Jatkuva	kipu	on	ym-
pärivuorokauden	jatkuva,	suhteellisen	tasainen	kipu	
ilman	 erityisiä	 kipupiikkejä.	 Lääkäri	 saattaa	 myös	
kutsua	tätä	kipua	taustakivuksi	tai	peruskivuksi.

•	 Opioidi	 on	 erittäin	 voimakkaiden	 kipulääkkeiden	
ryhmään	 kuuluva	 lääke..	 Opioidit	 eivät	 poista	 ki-
vun	 syytä,	 vaan	niiden	 vaikutus	 kohdistuu	aivoihin	
meneviin	 kipuviesteihin.	 Opioidit	 vaimentavat	 tai	
estävät	 näitä	 kipuviestejä	 pääsemästä	 aivoihisi	 ja	
tietoisuuteesi.	Opioidit	vaativat	aina	lääkärin	mää-
räyksen.	Opioidilääkkeitä	ovat	esim.	morfiini,	fenta-
nyyli,	oksikodoni	ja	kodeiini.	

•	 Suuonteloon annosteltava lääke	tarkoittaa	lää-
kettä,	jonka	on	tarkoitus	imeytyä	suoraan	suun	lima-
kalvon	läpi	verenkiertoon.

bukkaalinen fentanyylitabletti
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