Attentin 5mg tabletti® - opas reseptin kirjoittavalle
lääkärille
Mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn
koulutusohjelman esittely
Hyvä Attentin 5mg tabletteja® määräävä lääkäri!
Seuraava materiaali tukee lääkäriä ADHD-potilaiden hoitoon tarkoitettujen Attentin 5mg tablettien®
asianmukaisessa määräämissä ja annossa.
Jotta potilaan tiedot säilyvät luottamuksellisina, tarkistuslistoihin annetut potilastiedot eivät tallennu
verkkosivustolle. Lääkettä määräävät lääkärit voivat ladata kaikki dokumentit sähköiseen
potilastiedostoon tai tulostaa ne.

Johdanto
Tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD)
®

Attentin 5mg tabletti on deksamfetamiinia sisältävä stimulantti, joka on tarkoitettu tarkkaavuus- ja
ylivilkkaushäiriön (ADHD:n) hoitoon 6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille osana kokonaisvaltaista hoitoohjelmaa, jos muut lääkkeet tai lääkkeettömät hoitotoimenpiteet eivät ole tarpeeksi tehokkaita.
Hoidon on tapahduttava lasten ja/tai nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin
valvonnassa.
Tämän sairauden etiologia on tuntematon, eikä siihen ole vain yhtä diagnoositestiä. Oikeaan
diagnoosiin tarvitaan lääketieteellisten sekä psykologisten, kasvatuksellisten ja sosiaalisten
erikoisresurssien käyttöä.
Diagnoosi on tehtävä uusimpien DMS-kriteerien tai ICD-10-ohjeiden mukaan sekä potilaan tutkimisen
ja hänen kaikkien taustatietojensa perusteella. Diagnoosia ei saa tehdä vain yhden tai useamman
oireen perusteella. DSM-V- ja ICD-10-ohjeet löytyvät osoitteesta:
(http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx / http://www.julkari.fi/handle/10024/80324)
Kokonaisvaltainen hoito-ohjelma sisältää yleensä psykologisia, kasvatuksellisia ja sosiaalisia
toimenpiteitä sekä lääkehoitoa, ja se on tarkoitettu stabiloimaan lasten käyttäytymishäiriöitä, joiden
oireita ovat esim. jatkuva lyhytjänteisyys, keskittymisvaikeudet, tunteiden epävakaisuus, impulsiivisuus
ja kohtalainen tai vaikea hyperaktiivisuus. Myös oppimisvaikeuksia voi ilmetä.
Sopiva oppimisympäristö on tärkeä, ja psykososiaaliset toimenpiteet ovat yleensä tarpeen. Kun
tukiopetus ei yksin riitä, päätös stimulanttien määräämisestä täytyy perustaa tarkkaan arviointiin
lapsen oireiden vakavuudesta. Attentin 5mg tabletteja® on aina käytettävä myyntiluvassa
hyväksyttyjen käyttöaiheiden ja lääkemääryksiä/diagnoosia koskevien ohjeiden mukaan.
Deksamfetamiinin stimuloivien ominaisuuksien ja ADHD:hen usein liittyvien komorbiditeettien vuoksi
on tärkeää, että Attentin 5mg tabletteja® annetaan johdonmukaisesti ja vain sellaisille potilaille, joille
ne sopivat.

Tämä valmiste on toimitettava huumausainereseptillä.
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Seuraavia apuvälineitä käytetään yhdessä valmisteyhteenvedon kanssa:
®

• Tarkistuslista, joka täytetään ennen hoidon aloittamista Attentin 5mg tableteilla :
®

tarkistuslista 1 – ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä
(http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali)
• Tarkistuslista, jota täytetään Attentin 5mg tabletti® -hoidon aikana:
tarkistuslista 2 – Attentin 5mg tabletti® -hoidon jatkuvaan seurantaan
(http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali)
®

• Taulukko, jonka avulla seurataan Attentin 5mg tabletti -hoitoa
(http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali)
®

Tarkistuslistoissa on tietoa siitä, mitä asioita pitää tarkistaa ennen Attentin 5mg tabletti -hoidon
määräämistä ja hoidon aikana.
Tarkistuslistoissa on myös viittaukset sopiviin valmisteyhteenvedon kohtiin. Lisätietoja saa lukemalla
valmisteyhteenvedon huolellisesti. Valmisteyhteenveto löytyy täältä:
(http://www.fimea.fi/laaketieto/valmisteyhteenvedot/laakkeet).
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