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ELIGARD® 7,5 mg / 22,5 mg /45 mg
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Esitäytetty ruisku, jossa 
6,96 mg / 20,87 mg /  41,7 mg leuproreliinia injektiokuiva-ainee-
na liuosta varten. Käyttöönvalmistettu liuos sisältää 7,5 mg / 
22,5 mg / 45 mg leuproreliiniasetaattia. 
Käyttöaiheet: ELIGARD 7,5 mg / 22,5 mg / 45 mg on tarkoi-
tettu hormoniriippuvaisen pitkälle edenneen eturauhassyövän 
hoitoon sekä suuririskisen, paikallisen ja paikallisesti levinneen 
hormoniriippuvaisen eturauhassyövän hoitoon yhdistettynä 
sädehoitoon. 
Annostus aikuisilla miehillä: ELIGARD tulee antaa terveyden-
hoitohenkilöstön valvonnassa, jolla on tarvittava asiantuntemus 
hoitovasteen seuraamiseen. ELIGARD annetaan kerta-injektio-
na ihon alle kuukauden, kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden 
välein. Injisoidusta liuoksesta muodostuu kiinteä depot-vaikut-
teinen lääkevalmiste, josta leuproreliiniasetaattia vapautuu yh-
den/kolmen/kuuden kuukauden ajan. Yleensä pitkälle edenneen 
eturauhassyövän hoito ELIGARD-valmisteella merkitsee pitkää 
hoitoa, jota ei tule lopettaa remission eikä tilanteen korjaantu-
misen tapahtuessa. Valmistetta voidaan käyttää neoadjuvantti- 
tai adjuvanttihoidossa yhdistettynä sädehoitoon suuririskisessä, 
paikallisessa ja paikallisesti levinneessä eturauhassyövässä. 
Antotapa: Kahden esitäytetyn steriilin ruiskun sisältö sekoite-
taan juuri ennen kuin ELIGARD annetaan ihonalaisena injektio-
na. Eläimistä saadun kokemuksen perusteella tahatonta antoa 
valtimoon tai laskimoon on ehdottomasti vältettävä. Kuten 
muidenkin ihonalaisena injektiona annettavien lääke-valmistei-
den kohdalla on pistoskohtaa jatkuvasti vaihdeltava. Valmisteen 
säilyvyys ja käyttövalmiiksi saattaminen: ks. valmisteyhteenveto.   
Vasta-aiheet: Yliherkkyys leuproreliiniasetaatille, muille Gn-
RH-agonisteille apuaineelle. Potilaat, joille on aiemmin tehty or-
kiektomia (kuten muillakin GnRH-agonisteilla, ELIGARD ei alenna 
seerumin testosteronipitoisuutta enempää kirurgisen kastraa-
tion jälkeen). Ainoana hoitona eturauhas-syöpäpotilailla, joilla on 
selkäytimen pinnetila tai näyttöä selkäytimen metastaaseista. 
ELIGARD on vasta-aiheinen naisilla ja lapsipotilailla. 
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet (Lisätiedot: 
katso Pharmaca Fennica): Valmisteen kliininen teho saattaa 
heikentyä, jos käyttövalmiiksi saattamista ei ole tehty oikein.  
Androgeenideprivaatiohoito saattaa pidentää QT-aikaa. Niiden 
potilaiden kohdalla, joilla on aiemmin todettu QT-ajan pidenty-
mistä tai joilla on siihen liittyviä riskitekijöitä tai jotka käyttävät 
samanaikaisesti lääkkeitä, jotka saattavat pidentää QT-aikaa, 
lääkärin pitää arvioida riski-hyötysuhdetta sekä kääntyvien 
kärkien takykardian mahdollisuutta ennen valmisteen käytön 
aloittamista. Muiden GnRH-agonistien tapaan leuproreliiniase-
taatti aiheuttaa seerumin testosteronin, dihydrotestostero-
nin ja hapanfosfataasin pitoisuuksien ohimenevää kohoamista 
ensimmäisen hoitoviikon aikana. Potilailla voi esiintyä oireiden 
pahenemista tai ilmaantua uusia oireita kuten luukipua, neu-
ropatiaa, hematuriaa tai virtsanjohtimen tai virtsarakon suun 
ahtautta (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.8). Nämä oireet 
häviävät yleensä hoidon jatkuessa. Virtsanjohtimen ahtautta ja 
selkäytimen pinnettä, joka voi aiheuttaa paralyysin ja mahdolli-
sesti hengenvaarallisia komplikaatioita, on ilmoitettu GnRH-ago-
nistien käytön yhteydessä. Jos kehittyy selkäytimen pinnetila 
tai munuaisten vajaatoiminta, nämä komplikaatiot on hoidettava 
tavanomaiseen tapaan. Potilaita, joilla on nikama- ja/tai aivome-
tastaaseja, ja potilaita, joilla on virtsatieahtauma, tulee seurata 

tarkasti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Osalla potilaista on 
kasvaimia, jotka eivät reagoi hormonihoitoon. Kliinisen paran-
tumisen puuttuminen adekvaatista testosteronisuppressiosta 
huolimatta on merkki siitä, että potilas ei hyödy ELIGARD-hoi-
don jatkamisesta. Antiandrogeenihoito lisää merkitsevästi 
osteoporoosiin liittyvien luunmurtumien riskiä. Harvinaisissa 
tapauksissa GnRH-agonistien annon jälkeen on todettu pituitaa-
rista apopleksiaa (aivolisäkkeen infarktiin liittyvä kliininen oire). 
GnRH-agonistihoitoa saavilla miehillä on todettu suurentunut 
hyperglykemian ja diabeteksen riski. GnRH-agonistihoitoa saa-
vien potilaiden verensokeria ja/tai glykohemoglobiinia (HbA1C) 
tulee seurata määräajoin ja hoitaa hyperglykemiaa tai diabetes-
ta koskevien hoitokäytäntöjen mukaisesti.  GnRH-agonistihoitoa 
saavilla miehillä on todettu suurentunut sydäninfarktin, äkillisen 
sydänkuoleman ja aivohalvauksen riski. GnRH-agonisteja saavia 
potilaita on tarkkailtava sydän- ja verisuonisairauksiin viittaavien 
oireiden ja merkkien varalta ja hoidettava kliinisen hoitokäytän-
nön mukaisesti. 
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä 
muut yhteisvaikutukset: ELIGARD-valmisteella ei ole tehty 
farmakokineettisiä lääkeinteraktiotutkimuksia. Leuproreliinia-
setaatin yhteisvaikutuksista muiden lääkevalmisteiden kanssa 
ei ole ilmoituksia. QT-ajan pidentyminen: ks. kohta Varoitukset. 
Haittavaikutukset: ELIGARD-hoidon yhteydessä tavattavat 
haittavaikutukset johtuvat lähinnä leuproreliiniasetaatin spesi-
fisestä farmakologisesta vaikutuksesta eli tiettyjen hormonipi-
toisuuksien nousuista ja laskuista. Yleisimmin ilmoitettuja hait-
tatapahtumia ovat kuumat aallot, huonovointisuus ja väsymys 
sekä ohimenevä paikallinen pistoskohdan ärsytys. Lievinä kuumia 
aaltoja esiintyy 58 %:lla potilaista. Muita leuproreliiniasetaatti-
hoidon yhteydessä yleisesti ilmoitettuja haittatapahtumia ovat 
ääreisosien turvotus, keuhkoembolia, palpitaatiot, myalgia, lihas-
heikkous, ihotunnon muutokset, vilunväristykset,  perifeerinen 
huimaus, ihottuma, amnesia ja näköhäiriöt. Hypofyysiadenoo-
man infarktaatiota on harvoin todettu lyhyt- ja pitkäaikaisen 
GnRH-agonistikäytön yhteydessä. Harvinaisena on ilmoitettu 
trombosytopeniaa ja leukopeniaa. Muutoksia glukoositolerans-
sissa sekä QT-ajan pidentymistä on raportoitu. 
Pakkaukset ja hinnat 01.02.2015 (sis. alv 10 %): ELI-
GARD® injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten: 7,5 mg 
160,16 €; 22,5 mg 395,75 € ja 45 mg 718,29 €. 
Korvattavuus: Ylempi erityiskorvaus (100 %) sairausnumerolla 
116. 
Lisätiedot: Pharmaca Fennica. 
Myyntiluvan haltija: Astellas Pharma a/s, Kastrup, Tanska. 
Markkinoija Suomessa: Astellas Pharma, Vaisalantie 2-8, 
02130 Espoo, info.fi@astellas.com. Teksti perustuu 9.3.2015 
päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

[Päivitetty 22.4.2015]

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään 
ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 

seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi, 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA.
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Eligard® (leuproreliini):  
Käyttöohje



VAIHE 1 Ruisku B

VAIHE 2 Ruisku A

VAIHE 3 Sekoitus

VAIHE 4 Lääkkeen antaminen

Eligard: Käyttöohje
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Vedä ulos

Vedä sinisestä 
männästä poistaaksesi 
harmaan korkin - ÄLÄ kierrä

A
B

Vedä harmaa korkki 
irti ruiskusta B

EGD/14/0070/EU   Marraskuu 2014Viitteet: Eligard 7,5 mg valmisteyhteenveto 2014, Eligard 22,5 mg 
valmisteyhteenveto 2014, Eligard 45 mg valmisteyhteenveto 2014

Kierrä valkoinen 
männänvarsi 
ruiskuun B

Sisältää 
jauhetta

Sisältää 
nestettä

A

B Kierrä ruisku B kiinni 
ruiskuun A pystysuorassa 
asennossa

60x

Paina edestakaisin 60 kertaa 
(kaikkiaan 30 kertaa molempiin ruiskuihin)

Kiinnitä turvaneula 
ruiskuun B ja 
poista korkki

Pistä subkutaanisesti 
välittömästi sekoittamisen jälkeen

"Naps"

Työnnä turvaneulan suojusta 
ylöspäin kunnes se napsahtaa 
- ruisku voidaan sen jälkeen 
hävittää terävien esineiden 
säiliössä

B

Irrota korkki kiertämällä ja 
pitäen ruiskua pystysuorassa 
asennossa, ettei nestettä 
pääse vuotamaan

Paina ruiskun A 
koko sisältö ruiskuun 
B. Irrota sitten 
ruisku A kiertämällä 
ja hävitä se.

A

B

TÄRKEÄÄ TIETOA ELIGARDIN KÄYTÖSTÄ
Lue ennen sekoitusta  
Ennen Eligardin sekoitusta, tutustu pakkausselosteen ohjeisiin ja 
seuraa niitä tarkasti.

HAITTAVAIKUTUSTEN RAPORTOINTI

Tietoa lääkkeen määräämisestä löytyy kääntöpuolelta

• Säilytä jääkaapissa (2-8°C) alkuperäispakkauksessa
• Anna Eligardin aina saavuttaa huonelämpötila ennen sekoittamista 

(ota jääkaapista 30 minuuttia ennen liuottamista)
• Valmistele ensin potilas pistosta varten ja sen jälkeen valmistele tuote
•  Pistä Eligard subkutaanisesti välittömästi sekoittamisen jälkeen
• Eligardia saa valmistella ja antaa vain terveydenhuollon ammattilainen
• Jos tuotetta ei ole valmisteltu oikealla tavalla, sitä ei saa 

antaa potilaalle

• Kaikki tapaukset, joissa Eligard on väärin säilytetty, 
valmistettu tai annettu tai mitkä tahansa muut lääketurvallisuuteen 
liittyvät tapaukset, kuten haittavaikutukset, tulee raportoida 
Astellakselle suoraan tai kansallisen raportointijärjestelmän mukaisesti

• Raportit voi lähettää sähköpostilla drugsafety@algol.fi 


