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TÄRKEÄÄ TIETOA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄLLE 
 
NIZORAL® (ketokonatsoli) 200 mg tabletti 
 
Arvoisa terveydenhuollon ammattilainen, 
 
Tiedotamme seuraavista Nizoral® -tablettien (ketokonatsoli) valmisteyhteenvetoon tehdyistä muutoksista, 
jotka perustuvat kaiken käytettävissä olevan tiedon systemaattiseen arviointiin.  
 
Valmisteyhteenvetoon on tehty seuraavat muutokset: 
 
Käyttöaiheet: 
 
Seuraavat käyttöaiheet on poistettu: 

• Kynsien dermatofyytti- ja hiivainfektiot. 
• Muille hoidoille resistentit suun ja ruoansulatuskanavan kandidoosit. 
• Systeemiset sieni-infektiot. 
• Mukokutaanin kandidoosin ja systeemisen mykoosin estohoito. 

 
 
Käyttöaiheet muutoksen jälkeen: 

Ihon ja limakalvojen dermatofyytti- ja/tai hiivainfektiot, joita ei voida hoitaa paikallisesti leesion sijainnin tai 
laajuuden vuoksi tai silloin, kun infektio sijaitsee syvällä ihossa: 

- Pityriasis versicolor 
- krooninen, uusiutuva emättimen kandidoosi. 

 
Annostus ja antotapa: 
 
Hoidon tavanomainen kesto on muutettu seuraavasti: 

- Emättimen kandidoosi: 5 päivää kuurina 
- Pityriasis versicolor: 10 päivää 
 
Vasta-aiheet: 
 
Useita lääkkeitä lisättiin vasta-aiheisten lääkeaineiden listaan mukaan lukien seuraavat: 

• bepridiili  
• halofantriini 
• disopyramidi 
• levasetyylimetadoli 
• sertindoli 
• domperidoni 
• nisoldipiini 
• eplerenoni 
• ergot-alkaloidit, kuten dihydroergotamiini, ergometriini, ergotamiini ja metyyliergometriini.    
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Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: 
 
Koska maksatoksisuuden riski on ketokonatsolilla huomattavasti suurempi kuin muilla hoitovaihtoehdoilla, 
valmisteyhteenvetoon lisättiin erityisvaroitus, ja maksan toiminnan seuraamista käsittelevä kappale muutettiin 
muotoon: 
 
Vakavien maksahaittojen riskin vuoksi Nizoral-tabletteja tulee käyttää vain, kun odotetut hyödyt ovat 
suuremmat kuin mahdolliset riskit, ja ottaen huomioon muut saatavilla olevat tehokkaat sienilääkkeet. Maksan 
toiminta on tutkittava ennen hoidon aloittamista niin, että akuutit tai krooniset maksasairaudet saadaan 
suljetuksi pois. Lisäksi maksan toiminta on tutkittava riittävän usein ja säännöllisesti hoidon aikana sekä 
ensimmäisten mahdollisten maksatoksisuuteen viittaavien oireiden ilmaantuessa. 

 

Yhteisvaikutukset: 
 
Seuraavat lääkkeet, joita on käytettävä varoen suun kautta käytettävän ketokonatsolin kanssa, ja joiden 
pitoisuutta plasmassa, vaikutusta ja haittavaikutuksia tulee seurata ja annosta tarvittaessa pienentää, on lisätty 
yhteisvaikutuksiin: atorvastatiini, budesonidi, deksametasoni, silostatsoli, eletriptaani, fentanyyli, repaglinidi 
ja tolterodiini. 

 
Haittavaikutukset: 
 
Seuraavat maksaan kohdistuvat haittavaikutukset, joita on raportoitu valmisteen markkinoille tulon jälkeen ja 
joita esiintyy hyvin harvoin lisättiin:  
Vakava maksatoksisuus mukaan lukien keltaisuus, hepatiitti, biopsialla varmistettu maksanekroosi, kirroosi, 
maksan vajaatoiminta mukaan lukien tapaukset, jotka johtivat maksansiirtoon tai kuolemaan. 
 
Janssen-Cilag Oy haluaa saattaa nämä tärkeät tiedot teidän tietoonne varmistaakseen, että potilaidenne 
Nizoral®-tablettihoito toteutetaan asianmukaisesti. Pyydämme Teitä myös tutustumaan liitteenä olevaan 
valmisteyhteenvetoon. 
 
Jos teillä on kysymyksiä tai haluatte lisätietoja Nizoral®-tablettien käytöstä, ottakaa yhteyttä Janssen-Cilag 
Oy:n lääketieteelliseen osastoon, Juhana J. Idänpään-Heikkilä puh. (09) 4155 5342. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Janssen-Cilag Oy 
 

 
Juhana J. Idänpään-Heikkilä 
Nordic Therapeutic Area Director 
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