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KYSYMYKSIÄ JA 
VASTAUKSIA

Potilaille ja heidän 
hoidostaan vastaaville 
henkilöille/lähiomaisilleen

bukkaalinen fentanyylitabletti
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•	 	Sinun	ei	pidä	käyttää	Effentora®-lääkettä,	
jos	et	vielä	säännöllisesti	käytä	toista	opioi-
dien	ryhmään	kuuluvaa	lääkettä	jatkuvien	
syöpäkipujesi	hoitoon	ja	ja	ellei	tämä	lääki-
tys	ole	jatkunut	vähintään	viikon	ajan.

•	 Älä	koskaan	anna	Effentora®-	lääkettä						
kenellekään	toiselle	henkilölle.

•	 Säilytä	Effentora®-lääke	turvallisessa	pai-
kassa	poissa	muiden	henkilöiden,	ja	eten-
kin	lasten,	ulottuvilta.	Jos	lapsi	tai	joku	muu	
henkilö	 vahingossa	 käyttää	 tätä	 lääkettä,	
on	hänen	välittömästi	hakeuduttava	ensia-
puun,	sillä	lääkkeen	väärä	käyttö	voi	johtaa	
kuolemaan.	

Sinulle on määrätty Effentora®-
lääkettä syövän aiheuttamien 
läpilyöntikipujen hoitoon.

Effentora® on kipua lievittävä 
lääke, joka kuuluu ns. opioidien 
ryhmään. Tämänkaltaisia lääkkeitä 
käytetään aikuisten syöpäpotilaiden 
läpilyöntikipujen hoitoon 
tilanteissa, joissa potilas jo käyttää 
muuta kipulääkitystä jatkuvien 
syöpäkipujensa hoitoon.

TÄRKEÄÄ
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SINUN KANNALTASI OLENNAISIMMAT 
EFFENTORA®-LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
OVAT:
1. Lääkäri on määrännyt sinulle sopivan aloitusannoksen 

Effentora®-lääkettä. Älä vaihda Effentora®-lääkitystäsi 
mihinkään toiseen fentanyyliä sisältävään valmistee-
seen keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

2. Effentora®-lääkkeen käyttö voi aiheuttaa henkeä 
uhkaavia reaktioita ja etenkin hengitysvaikeuksia:

•	 jos et säännöllisesti käytä toista opioidia jatku-
vien syöpäkipujesi hoitoon.

•	 jos et käytä tätä valmistetta täsmälleen lääkärin 
antamien ohjeiden mukaan.

3. Älä epäröi kääntyä lääkärin puoleen, jos jokin askar-
ruttaa sinua.

Syövän läpilyöntikivut ovat yllättäviä kipukohtauk-
sia, joita ilmenee säännöllisestä kipulääkitykses-
täsi huolimatta. Lue Effentora®-lääkkeen pakka-
uksessa oleva pakkausseloste huolellisesti ennen 
kuin aloitat lääkkeen käytön sekä aina, kun saat 
uuden lääkepakkauksen, sillä pakkausseloste saat-
taa sisältää uutta päivitettyä tietoa.
Kerro nämä tärkeät tiedot myös muille kanssa-
si samassa taloudessa asuville henkilöille. Jos 
olet huolissasi jostakin, jos sinulla on kysymyksiä 
Effentora®-lääkkeen käytöstä, jostakin toisesta 
käyttämästäsi lääkkeestä tai sairaudestasi yleen-
säkin, käänny lääkärin puoleen.
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SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUT

Mitä tarkoitetaan syövän läpilyöntikivuilla?

Syöpään      liittyvää, ympäri vuorokauden samankaltaisena 
jatkuvaa kipua kutsutaan ns. jatkuvaksi syöpäkivuksi.
Lääkäri on määrännyt sinulle opioidilääkityksen 
lievittämään tätä jatkuvaa taustakipua.

Vaikka kyseinen opioidilääkitys kykeneekin pitämään jatkuvan syöpäkipusi hallinnassa 
suurimman osan ajasta, saatat silti kokea äkillisiä kipukohtauksia tai kipujen tilapäistä 
pahenemista kohtalaisiksi tai vaikeiksi.
Näitä pahenemistilanteita kutsutaan syövän läpilyöntikivuiksi. Ne ovat kipuja, jotka 
”läpäisevät” jatkuvan kivunhoidon.
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Jatkuva taustakipu

OPIOIDIHOITO 
JATKUVAAN KIPUUN

SYÖVÄN
LÄPILYÖNTIKIPU

  Ympäri vuorokauden jatkuva lääkitys

Syövän läpilyöntikipupiikki alkaa yleensä yllättäen ja 
kestää useimmiten noin 30 minuuttia.
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Effentora® on opioidien lääkeryhmään kuuluva kipulääke, jota käytetään läpilyön-
tikipujen hoitoon aikuisilla syöpäpotilailla, jotka jo entuudestaan käyttävät jotakin 
muuta opioidilääkitystä jatkuvan syöpäkipunsa hoitoon. 
Effentora® on reseptilääke, joka sisältää fentanyyliä.
Effentora® vaatii rajoitetun erityislääkemääräyksen, sillä lääke kuuluu opioidikipu-
lääkkeisiin, joita lääkkeitä väärinkäyttävät henkilöt saattavat käyttää päihtymistar-
koituksessa.

Effentora®-bukkaalitabletti tulee sijoittaa posken ja ikenen väliin, jossa se hajoaa 
ja josta vaikuttava aine (fentanyyli) pääsee imeytymään suoraan suun limakalvon 
läpi verenkiertoon. Tällä tavoin lääke imeytyy nopeasti ja läpilyöntikipu helpottaa 
mahdollisimman pian.
Heti, kun fentanyyli on päässyt verenkiertoon, se leviää koko kehoosi ja kulkeutuu 
myös keskushermostoosi (eli aivoihisi ja selkäytimeesi), missä se saa aikaiseksi 
kipua lievittävän vaikutuksen.

Mitä Effentora® on? 

Miten Effentora® 
vaikuttaa?

Miten Effentora® 
eroaa jatkuvaan kipuun 
käytettävistä lääkkeistä?

Jatkuvaan kipuun käytetään opioidilääkitystä, jonka on tarkoitus vaikuttaa koko 
vuorokauden ajan. Effentora®-lääke on sen sijaan tarkoitettu helpottamaan nime-
nomaan syövän läpilyöntikipuja (eli äkillisiä kipupiikkejä, jotka selvästi erottuvat jat-
kuvasta taustakivusta). Jatkuvaan kipuun tarkoitettua opioidilääkitystä on jatkettava 
silloinkin, kun Effentora®-lääkitys on käytössä.
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Kun lääkäri on päättänyt Effentora®-lääkityksen 
olevan tilanteeseen sopiva, lääkettä tulee ottaa heti 
läpilyöntikipukohtauksen alkaessa.  

Milloin Effentora®-lääkettä
tulee käyttää?

Effentora®-tabletit eivät sisällä makuaineita. Tableteissa 
saattaa olla pieni maku, mutta välttämättä tablettia ei 
edes huomaa.

Ei sisällä. Effentora®-tabletit ovat sokerittomia.

Effentora®-tabletit on yksittäispakattu 
lapsiturvallisiin läpipainopakkauksiin.

Minkä makuinen Effentora® on?

Sisältääkö Effentora® sokeria?

Miten Effentora® on pakattu? 

•	 Effentora®-lääkettä	 saa	 käyttää	 ainoastaan	 silloin,	
kun	 toista	 opioidia	 käytetään	 säännöllisesti	 jatkuvien	
syöpäkipujen	 hoitoon.	 Säännöllisen	 kivunhoidon	 on	
pitänyt	 jatkua	 vähintään	 viikon	 ajan	 ennen	 Effentora®-
lääkityksen	aloittamista,	 jotta	elimistö	olisi	ehtinyt	tottua	
tämänkaltaisiin	lääkkeisiin.

•	 Jatkuvaan	 kipuun	 tarkoitettua	 opioidihoitoa	 ei	 koskaan	
saa	 lopettaa	 sopimatta	 asiasta	 lääkärin	 kanssa	 silloin,	
kun	käytetään	Effentora®-lääkitystä.

•	 Effentora®-lääkettä	ei	saa	käyttää	minkään	muun	kivun	
kuin	syövän	läpilyöntikivun	hoitoon.

•	 Effentora®-lääkettä	 ei	 koskaan	 saa	 antaa	 kenellekään	
toiselle.

•	 Effentora®-lääkettä	on	käytettävä	juuri	siten	kuin	lääkäri	
on	määrännyt.

Jatkuvaan syöpäkipuun tarkoitettua 
opioidihoitoa on jatkettava Effentora®-
lääkkeen käytöstä huolimatta.

MUISTETTAVAA
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EFFENTORA®-LÄÄKKEEN KÄYTTÖ 

Miten Effentora®-lääkettä 
käytetään? 

Repäise auki Aseta tabletti 
paikalleen

•	 Avaa läpipainopak-
kaus vasta sitten, 
kun olet valmis 
ottamaan tabletin. 
Tabletti on käytet-
tävä välittömästi, 
kun se on otettu pakkauksestaan.

•	 Irrota yksittäispakattu tabletti läpipainolevystä repimällä 
se rei’itystä pitkin.

•	  Taita läpipainoyksikköä siihen merkittyä viivaa pitkin.
•	 Irrota läpipainoyksikön taustakalvo repäisemällä.
•	 ÄLÄ yritä painaa tablettia taustakalvon läpi, sillä tämä 

voi vahingoittaa sitä.

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

•	 Älä pureskele, ime tai nielaise 
tablettia, sillä lääkkeen kipua 
lievittävä vaikutus jää tällöin 
pienemmäksi kuin silloin, kun 
lääkettä käytetään ohjeiden 
mukaisesti.

1 2
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3. Tunne 
tabletti 
suussasi 

•	 Anna tabletin olla 
paikallaan poskesi 
ja ikenesi välissä, tai 
kielen alla, kunnes 
se on kokonaan hajon-
nut. Tämä vie yleensä noin 14 - 25 minuuttia.

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

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

3 •	 On tärkeää, että ymmärrät täysin, miten 
Effentora®-lääkettä tulee käyttää. Lue lääkkeen 
pakkausselosteessa olevat tiedot sekä tässä 
esitteessä kerrotut asiat ja käänny lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan puoleen, jos jokin asia 
edelleen askarruttaa sinua.

•	  Pidä tabletit läpipainopakkauksessaan kunnes olet 
valmis ottamaan yhden Effentora®-tabletin. Näin 
tabletit ovat suojassa kosteudelta. Effentora®-
tabletteja ei saa säilyttää doseteissa tai muissa 
pillerirasioissa. Tabletti on otettava heti, kun 
läpipainoyksikkö on avattu.

Effentora®-lääkettä on käytettävä juuri 
siten, kuin lääkäri on määrännyt.

MUISTETTAVAA
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Miten lääkäri määrittää sopivan annoksen 
Effentora®-lääkettä? 

Lääkäri saattaa ohjeistaa 
sinua ottamaan useam-
man kuin yhden, samaa 

vahvuutta omaavan tabletin yhtä aikaa 
(enintään 4 tablettia kerralla).

Siinä vaiheessa, 
kun sinä ja lääkärisi 
olette hakemassa 
sinulle sopivaa 
Effentora®-annosta 
läpilyöntikipujen 
lievittämiseen:

Effentora®-lääkettä on saatavana useana eri vahvuutena.
Lääkäri saattaa asteittain lähteä suurentamaan käyttämäsi 
Effentora®-lääkkeen vahvuutta juuri sinulle oikean ja sopivan annok-
sen löytämiseksi.
Tämän prosessin aikana lääkäri saattaa kehottaa sinua ottamaan 
useamman kuin yhden tabletin kerrallaan.

Noudattamalla lääkärin ohjeita tämän annostitrausvaiheen 
aikana ja kertomalla lääkärille, miltä sinusta tuntuu, voit auttaa 
häntä löytämään juuri sinulle sopivan annoksen. Kipupäiväkirja 
voi toimia hyvänä apuvälineenä annoksen määrittämistä varten 
kokemustesi muistamisen tueksi. Kysy lisätietoja lääkäriltä. 
Kun olet päässyt sopivaan, säännöllisesti toimivaan Effentora®-
annokseen, lääkäri tulee määräämään tätä annosta vastaavaa 
tablettivahvuutta sinulle. Tämän jälkeen sinun tulee ottaa vain 
yksi Effentora®-tabletti jokaista läpilyöntikipukohtaustasi kohden.

Q&A-Effent-2012(2)_FINN.indd   12 3.1.2013   14:10:52



12 13

Miten menetellä, jos kipuja 
edelleen esiintyy Effentora®-
kerta-annoksen jälkeen hoidon 
alussa suoritettavan annostit-
rausvaiheen aikana?  

Jos kivut eivät lievity 30 minuutissa titrausvaiheen 
aikana, lääkäri saattaa ohjeistaa sinua ottamaan yhden 
samanvahvuisen tabletin lisää kyseisen kipukohtauksen 
lievittämiseksi.

Jos esim. yksi 100 mikrogramman Effentora®-tabletti ei riitä lievittämään 
läpilyöntikipuasi 30 minuutissa, sinun tulee ottaa toinen 100 mikrogramman 
tabletti.
Tämän jälkeen sinun tulee aloittaa seuraavan läpilyöntikipukohtauksesi hoi-
to suoraan 200 mikrogrammalla Effentora®-lääkettä. Lääkärisi antaa tähän 
lisäohjeita, ja ohjeita löytyy myös erillisestä: EFFENTORA - lääke syövän läpi-
lyöntikivun hoitoon. Potilaan ja omaisen opas.

Miten menetellä, jos kipuja 
edelleen esiintyy Effentora®-
kerta-annoksen jälkeen siinä 
vaiheessa, kun lopulliseen 
hoitoannokseen on päästy?     

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle määrätty Effentora®-annos ei riitä lie-
vittämään läpilyöntikipuasi.

Lääkäri harkitsee, onko annostasi muutettava.
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Mitä tapahtuu, jos nielaisee 
Effentora®-tabletin? 

Voiko suun kuivuudesta kärsivä 
potilas käyttää Effentora®-
valmistetta?  

Ei saa.
Tablettia ei saa purra, imeskellä tai pureskella, eikä sitä myöskään 
saa nielaista kokonaisena.

Jos nielaiset Effentora®-tabletin ennen kuin lääkeaine on päässyt 
imeytymään suusi limakalvon läpi, läpilyöntikipusi lievittyminen voi 
jäädä vajavaiseksi.

Kyllä voi.
Suun voi kostuttaa juomalla pienen määrän vettä ennen Effentora®-
tabletin ottamista.
.

Saako Effentora®-tablettia 
pureskella, imeskellä tai 
nielaista? 

Miten pian Effentora®-
valmistetta voi käyttää 
uudestaan läpilyöntikipukoh-
tauksen hoitoon? 

Noudata lääkärin tai apteekkihenkilökunnan antamia ohjeita siitä, 
miten usein voit ottaa Effentora®-valmistetta.
Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin käytät Effentora®-lääkettä uu-
den läpilyöntikipukohtauksen hoitoon. Ota yhteys lääkäriin, jos sään-
nöllisesti koet enemmän kuin neljä läpilyöntikipukohtausta vuorokau-
dessa.
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Pitääkö jatkuvaa opioidilääkitystä 
syöpäkipujen hoitoon jatkaa myös 
silloin, kun käytetään Effentora®-
lääkettä?

Sinun on jatkettava syöpäkipuun määrättyä jatkuvaa 
opioidihoitoa koko sen ajan, kun käytät Effentora®-
lääkettä.
Älä koskaan lopeta jatkuvaa syöpäkivun hoitoon 
tarkoitettua opioidilääkitystä keskustelematta 
asiasta ensin lääkärin kanssa.

MUISTETTAVAA

•	 Annostitrausvaiheen aikana sinun on odotettava vähintään 
30 minuuttia ennen kuin otat toisen Effentora®-tabletin 
lievittymättömän läpilyöntikipukohtauksen hoitoon. 
Ks. lisäksi EFFENTORA - lääke syövän läpilyöntikivun 
hoitoon.Potilaan ja omaisen opas ”Tärkeimmät syövän 
läpilyöntikipujesi hoitoon liittyvät asiat” -esitteessä 
oppaassa annetut ohjeet. Kyseisessä esitteessä oppaassa 
selitetään oikean annoksen löytämiseen tarvittavat 
vaiheet. 

•	 Pidä vähintään 4 tunnin tauko ennen kuin taas käytät 
Effentora®-lääkettä uuden läpilyöntikipukohtauksen hoi-
toon.   

•	 Ota yhteys lääkäriin, jos säännöllisesti koet yli neljä 
läpilyöntikipukohtausta vuorokaudessa.

Käytä Effentora®-lääkettä juuri 
siten kuin lääkäri on määrännyt.
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EFFENTORA®-LÄÄKKEEN MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET  

Mitä mahdollisia tai todennäköisiä haittavaikutuksia voi ilmetä Effentora®-lääkkeen käytön yhteydessä?  

Kaikista vakavimmat haittavaikutukset ovat 
hengityksen muuttuminen pinnalliseksi, 
verenpaineen lasku ja sokki. 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.

Hyvin yleiset haittavaikutukset 
(yli 1 potilaalla 10:stä):

•	 huimaus
•	 pahoinvointi
•	 lääkkeen antokohdassa: kipu, haavauma, ärsytys, 

puutuminen, tuntoaistin puute, punoitus, turvotus 
tai rakkula.

Lisätietoja mahdollisista haittavaikutuksista löytyy 
lääkkeen mukana tulevasta pakkausselosteesta. Jos 
havaitset haittavaikutuksia Effentora®-valmisteen 
käytön yhteydessä, ota yhteys lääkäriin.

Yleiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla sadasta):  
•	 ajan ja paikan tajun heikkeneminen, onnellinen ja 

riemuitseva mieliala 
•	 makuaistin häiriöt 
•	 unisuus, tokkuraisuus, poikkeavan voimakas väsymys, 

päänsärky, vapina 
•	 oksentelu, ummetus, suutulehdus, suun kuivuminen, 

ripuli 
•	 kutina, voimakas hikoilu.
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Mitä mahdollisia tai todennäköisiä haittavaikutuksia voi ilmetä Effentora®-lääkkeen käytön yhteydessä?  

Miten menetellä, jos lääkityksen 
yhteydessä ilmenee jotakin seuraavista 
oireista?
Soita lääkärille ja hakeudu välittömästi ensiapuun, jos:
•	 saat hengitysvaikeuksia
•	 hengityksesi muuttuu hitaaksi ja/tai pinnalliseksi (rintakehäsi 

hengitysliikkeet muuttuvat hyvin pieniksi)
•	 koet äärimmäistä tokkuraisuutta/uneliaisuutta ja siihen liittyvää 

hidastunutta hengitystoimintaa
•	 sinulla on heikko olo, koet voimakasta huimausta, olet sekava tai 

koet muita poikkeuksellisia oireita.
•	 Tällaiset oireet voivat olla merkkejä liian ison Effentora®-annoksen 

ottamisesta (yliannoksesta) tai siitä, että sinulle määrätty annos 
on liian iso. 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. Tällaiset oireet voivat johtaa vakaviin ongelmiin tai jopa 
kuolemaan, ellei niitä hoideta välittömästi.

MUISTETTAVAA

•	 Kaikista vakavimmat Effentora®-lääkityksen 
mahdolliset haittavaikutukset ovat pinnallinen 
hengitys, verenpaineen lasku ja sokki. 
Jos saat hengitysvaikeuksia, hengityksesi 
muuttuu hitaaksi ja/tai pinnalliseksi, koet 
äärimmäistä tokkuraisuutta ja siihen liittyvää 
hengitystoiminnan hidastumista, sinulla on 
heikko olo tai koet voimakasta huimausta, 
olet sekava tai saat muita poikkeuksellisia 
oireita:

•	 Sylje välittömästi pois mahdolliset suussasi 
jäljellä olevat tabletin osat.

•	 Älä ota toista Effentora®-annosta.
•	 Soita lääkärille ja hakeudu välittömästi 

ensiapuun.

Tiedosta milloin on 
hakeuduttava ensiapuun.

Q&A-Effent-2012(2)_FINN.indd   17 3.1.2013   14:10:55



bukkaalinen fentanyylitabletti

18 19

EFFENTORA®-LÄÄKKEEN MAHDOLLISET YHTEISVAIKUTUKSET

Voiko Effentora®-lääkityksen yhteydessä käyttää muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille ennen Effentora®-hoidon 
aloittamista, jos parhaillaan käytät tai olet 
äskettäin käyttänyt jotakin seuraavista 
lääkkeistä:

•	 Mikä tahansa lääke, joka saattaa tehdä olosi uneliaaksi; 
esimerkiksi nukahtamis- tai unilääkkeet, ahdistuksen 
hoitoon käytettävät lääkkeet, antihistamiinit tai rauhoittavat 
lääkkeet. 

•	 Mikä tahansa lääke, joka saattaa vaikuttaa Effentora®-
lääkkeen hajoamiseen elimistössä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
ritonaviiri, nelfinaviiri, amprenaviiri ja fosamprenaviiri (HIV-
infektion hoitoon) sekä muut ns. CYP3A4:n estäjät, kuten 
ketokonatsoli, itrakonatsoli tai flukonatsoli (sienilääkkeitä); 
troleandomysiini, klaritromysiini tai erytromysiini 
(antibiootteja); aprepitantti (vaikean pahoinvoinnin hoitoon); 
diltiatseemi ja verapamiili (verenpaine- ja sydänlääkkeitä). 

Q&A-Effent-2012(2)_FINN.indd   18 3.1.2013   14:10:55



18 19

•	 MAO:n estäjät, eli monoamiinioksidaasin 
estäjät (vaikean masennuksen hoitoon); myös 
siinä tapauksessa, että olet käyttänyt tällaista 
lääkettä edeltävien kahden viikon aikana..

Voiko Effentora®-lääkettä käyttää 
yhdessä ruoan tai juoman kanssa? 

Effentora®-lääkkeen voi ottaa ennen ruokailua tai sen 
jälkeen, mutta sitä ei saa ottaa ruokailun aikana. Voit 
juoda pienen määrän vettä kostuttaaksesi suuta ennen 
Effentora®-tabletin ottamista, mutta tabletin suussa 
sulamisen aikana et saa syödä etkä juoda mitään.  
Effentora®-hoidon aikana ei saa juoda greippimehua, 
sillä se voi vaikuttaa Effentora®-lääkkeen hajoamiseen 
elimistössäsi. 
Älä juo alkoholia Effentora®-hoidon aikana, sillä tämä voi 
lisätä vaarallisten haittavaikutusten riskiä.
 

Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos parhaillaan 
käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri 
ei ole määrännyt, vitamiinivalmisteita tai 
luontaistuotteita.
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EFFENTORA®-LÄÄKKEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ, SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN 

Tärkeät tiedot ennen Effentora®-lääkkeen käytön aloittamista 

Älä käytä Effentora®-lääkettä: Jos jokin seuraavista seikoista koskee sinua, keskustele 
lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin 
aloitat Effentora®-lääkkeen käytön:•	 jos sinulle ei ole määrätty opioidikipulääki-

tystä päivittäiseen, säännölliseen käyttöön 
pitkäaikaisen kivun hoitoon ja olet käyttänyt 
tätä lääkitystä vähintään viikon ajan. Ja et 
ole käyttänyt tätä lääkitystä, et saa käyttää 
Effentora®-lääkettä, sillä tällöin vaarallisen 
hitaan ja pinnallisen hengityksen riski voi olla 
tavallista suurempi, ja hengityksesi saattaa 
jopa pysähtyä. 

•	 jos olet allerginen (yliherkkä) fentanyylille tai 
jollekin muulle Effentora®-tablettien sisäl-
tämälle aineelle. 

•	 jos sinulla on suuria hengitysvaikeuksia tai 
jokin vaikea, ahtauttava keuhkosairaus.

•	 Muu opioidikipulääkityksesi, jota saat jatkuvan (ympäri vuorokauden 
esiintyvän) syöpäkipusi hoitoon, ei ole vielä vakiintunut. 

•	 Sinulla on jokin hengitykseen vaikuttava sairaus tai tila (sinulla esiintyy 
esimerkiksi hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta tai sairastat ast-
maa). 

•	 Sinulla on jokin pään alueen vamma. 
•	 Sydämesi syke on poikkeuksellisen hidas tai sinulla on jokin muu sydän-

vaiva. 
•	 Sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja, sillä maksa ja munuaiset osallistu-

vat tämän lääkkeen hajottamiseen ja poistamiseen elimistöstä. 
•	 Kiertävä verimääräsi on pieni tai verenpaineesi on alhainen.
.
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Voiko Effentora®-lääkkeen 
käytön yhteydessä ajaa autoa 
tai käyttää koneita?  

Tarvittavat toimenpiteet, jos 
joku on vahingossa ottanut 
Effentora®-lääkettä

Keskustele lääkärin kanssa siitä, voitko turvallisesti ajaa autoa tai 
käyttää koneita Effentora®-hoitosi aikana. 
Älä aja äläkä käytä koneita, jos olet unelias, sinua huimaa, näkösi 
hämärtyy tai näet kaksoiskuvia, tai jos sinun on vaikea keskittyä. 
On tärkeää, ettet aja autoa tai käytä koneita ennen kuin tiedät, miten 
elimistösi reagoi Effentora®-lääkkeen käyttöön.

Jos epäilet, että joku on vahingossa ottanut Effentora®-lääkettäsi, ota 
välittömästi yhteys lääkäriin tai soita ambulanssi. 
Yritä pitää lääkettä ottanut henkilö hereillä, kunnes apua saapuu 
paikalle. 
Jos joku vahingossa ottaa Effentora®-tabletin, hänelle saattaa kehittyä 
kohdassa 
”Ohjeet, jos potilas on ottanut liian paljon Effentora®-valmistetta” 
kuvattuja haittavaikutuksia.
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Miten Effentora®-lääkettä
säilytetään? 

Säilytä Effentora® alkuperäispakkauksessaan. Herkkä kosteudelle. Effentora® 
sisältää hyvin voimakasta kipulääkettä. Jos lapsi ottaa sitä vahingossa, lääke 
saattaa olla lapselle hengenvaarallinen. 
Effentora®-tabletit on ehdottomasti pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja 
näkyviltä. Älä käytä Effentora®-tabletteja ulko- ja läpipainopakkauksessa 
mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Ohjeet, jos Effentora®-
lääkkeen käyttö on 
unohtunut 

Jos läpilyöntikipu jatkuu edelleen, voit ottaa Effentora®-lääkkeen lääkärisi 
ohjeiden mukaan. Jos läpilyöntikipu on loppunut, älä ota Effentora®-tablettia 
ennen seuraavaa läpilyöntikipukohtausta.

Yleisimpiä liian isoon annokseen liittyviä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, 
pahoinvointi ja huimaus. Jos koet voimakasta huimausta tai tunnet olosi hyvin 
uneliaaksi ennen kuin tabletti on hajonnut täysin, huuhtele välittömästi suusi 
vedellä ja sylje tabletin jäljellä olevat osat pois. 
Yksi Effentora®-lääkkeen mahdollisista vakavista haittavaikutuksista on 
hengityksen muuttuminen hitaaksi ja/tai pinnalliseksi. Tätä voi ilmetä, jos sinulle 
määrätty Effentora®-annos on liian suuri tai jos otat liikaa Effentora®-lääkettä. 
Jos sinulle käy näin, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja hakeudu ensiapuun.
 

Ohjeet, jos potilas on ottanut 
liian paljon Effentora®-
lääkettä
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Mitä tehdä, jos Effentora®-
lääkitystä ei enää tarvita?

Avaamattomassa pakkauksessa olevan 
Effentora®-lääkkeen hävittäminen, kun 
lääkettä ei enää tarvita

•	 Varkauksien ehkäisemiseksi, säilytä Effentora®-tablettisi 
turvallisessa paikassa sekä kotonasi että kotisi ulkopuolella 
liikkuessasi. Tämä lääke voi olla hyvinkin haluttu lääkkeitä 
väärinkäyttävien henkilöiden piirissä.

•	 Älä koskaan anna Effentora®-tabletteja muille henkilöille, vaikka 
heidän oireensa olisivatkin samanlaiset kuin sinun. Tämä lääke voi 
aiheuttaa vakavia tai henkeä uhkaavia haittavaikutuksia ja jopa 
kuoleman.

•	 Jos epäilet jonkun vahingossa ottaneen Effentora®-lääkettä, 
huolehdi välittömästi siitä, että kyseinen henkilö pääsee ensiapuun.

•	 Säilytä Effentora®-tablettisi poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
•	 Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden 

mukana. Kysy käyttämättömien ja tarpeettomiksi käytyjen lääkkeiden 
hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

Pyri estämään Effentora®-lääkkeen 
varkaudet ja väärinkäyttö  

Lopeta Effentora®-lääkkeen käyttö, kun se ei enää 
ole tarpeen. Jatka tavanomaisen pitkävaikutteisen 
opioidikipulääkkeesi käyttöä. Varmista tarvittaessa 
lääkäriltä oikea annos. Jos sinulla on lisäkysymyksiä 
tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan puoleen.  

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää 
talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien ja 
tarpeettomiksi käytyjen lääkkeiden hävittämisestä 
apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

Q&A-Effent-2012(2)_FINN.indd   23 3.1.2013   14:10:57



JATKA KIPUSI HOITOON MÄÄRÄTYN, SÄÄNNÖLLISESTI 
OTETTAVAKSI TARKOITETUN KIPULÄÄKKEEN OTTOA EFFENTORA®-
LÄÄKKEEN KÄYTÖSTÄ HUOLIMATTA
Effentora®-lääkitystä saa käyttää ainoastaan yhdessä toisen, säännöllisesti 
käytettävän opioidilääkkeen kanssa ja silloin, kun elimistösi on jo tottunut 
tämänkaltaisten lääkkeiden käyttöön.

KÄYTÄ EFFENTORA®-TABLETTEJA JUURI SITEN KUIN LÄÄKÄRI ON 
MÄÄRÄNNYT
On tärkeää, että ymmärrät miten Effentora®-tabletteja tulee käyttää. Pidä 
vähintään neljän tunnin tauko Effentora®-tabletin oton jälkeen ennen kuin otat 
toisen tabletin uuden läpilyöntikipukohtauksen hoitoon. Keskustele lääkärin 
kanssa, jos säännöllisesti tarvitset Effentora®-lääkettä läpilyöntikipujesi 
hoitoon useammin kuin neljästi vuorokaudessa. 

MUUT TÄRKEÄT, HUOMIOITAVAT ASIAT

bukkaalinen fentanyylitabletti
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SÄILYTÄ EFFENTORA®-TABLETIT POISSA LASTEN NÄKYVILTÄ JA ULOTTUVILTA
Pidä Effentora®-lääkkeesi turvallisessa paikassa, jotta lapset tai muut henkilöt, joille lääkettä 
ei ole määrätty, eivät pääse näihin tabletteihin käsiksi.

ENNALTAEHKÄISE VARKAUDET JA EFFENTORA®-TABLETTIEN 
VÄÄRINKÄYTTÖ

Pidä Effentora®-lääkkeesi turvallisessa paikassa mahdollisten varkausyritysten 
varalta. Tämä lääke voi olla hyvinkin haluttu lääkkeitä väärinkäyttävien 
henkilöiden piirissä.

24 25
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TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

Lääkärin nimi:
..............................................................................................................................................

Puh. päivisin:
..............................................................................................................................................

Puh. päivystysaikaan:
..............................................................................................................................................

Ensiavun puh.:
..............................................................................................................................................

bukkaalinen fentanyylitabletti
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LISÄTIEDOT
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MUUT HOITOON OSALLISTUVAT HENKILÖT 

Nimi………………………………………………

Puh………………………………………………

Nimi……………………………………………….

Puh………………………………………………

Nimi……………………………………………….

Puh……………………………………………….

JOS JOKU ON VAHINGOSSA 
OTTANUT EFFENTORA®-TABLETTEJA:
Soita heti ensiapuun / tilaa ambulanssi.

LUE VIELÄ MUUT TÄRKEÄT 
LISÄTIEDOT EFFENTORA®-LÄÄKKEEN 
PAKKAUKSESSA OLEVASTA 
PAKKAUSSELOSTEESTA.

JOS SINULLA ON JOTAIN 
KYSYTTÄVÄÄ, KÄÄNNY LÄÄKÄRIN 
PUOLEEN.
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