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Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille
Laskimoon annettuun ZOFRANiin ja geneerisiin valmisteisiin (ondansetroni) Uittyvd annosriippuvainen QT-ajan pidentyminen
- lashimonsisdisen (iv-)kerta-annoksen uusi rajoitus.

Yhteenveto
• Kaytettaessa ZOFRAN-mjektiota solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahomvoinmn ja oksentelun (CINV) ehkaisyyn
aikuisille, kerta-annos ei saa olla suurempi kuin 16 mg annettaessa vahintaan 15 minuutin infuusiona laskimoon.
• Ondansetroni aiheuttaa annosmppuvaista QTc-ajan (elektrokardiografia-korjattu QT-aika) pidentymista, mika vol johtaa
kaantyvien karkien kammiotakykardiaan (Torsade de Pointes) - henkea uhkaavaan sydamen rytmihainoon Tasta
mahdollisesta turvalhsuusnskista johtuen ondansetronm iv-annostelu on muuttunut
• Ondansetronm kayttoa on valtettava potilaille, joilla on synnynnainen pitka QT -oireyhtyma
• Varovaisuutta on noudatettava annettaessa ondansetronm potilaille, joilla on nskitekijoita, jotka voivat johtaa QTc-ajan
pidentymiseen tai sydamen rytmihainoihin Naita ovat potilaat, joilla on elektrolyyttihamoita, sydamen vajaatoiminta,
bradyarytmia tai jotka kayttavat muita elektrolyyttitasapainoa muuttavia laakevalmisteita Hypokalemia ja
hypomagnesemia on korjattava ennen ondansetronm antoa
• Vaiovaisuutta on noudatettava, kun ondansetroma annetaan samanaikaisesti QT-aikaa pidentavien, mm eraiden

sytotoksisten, laakeameiden kanssa
• Solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahomvoinmn ja oksentelun (CINV) ennaltaehkaisyssa suositeltavaa oraalista tai
rektaahsta annosta ei ole tarvetta muuttaa aikuisille
• Leikkauksenjalkeiseen pahomvoinmn ja oksentelun (PONV) ennaltaehkaisyssa ja hoidossa suositeltavaa iv tai oraalista
annosta ei ole tarvetta muuttaa aikuisille

• Missaan indikaatiossa iv tai oraahsessa annostelussa ei ole muutoksia lapsille

Taman tiedotteen sisallosta on sovittu Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskuksen/Euroopan laakeviraston kanssa

Lisaa informaatiota turvallisuuteen vaikuttavista tekiioista
QTc-ajan pidentymisen riski ja rytmihairiot, kaantyvien karkien kammiotakykardia mukaan lukien (Torsade de Pomtes, TdP), on
huomioitu jo Zoframn nykyisessa valmisteyhteenvedossa Tarkka arvio QTc-ajan pidentymista on kuitenkin puuttunut
Askettam valmistuneen tutkimuksen tulokset osoittivat, etta ondansetroni aiheuttaa annosmppuvaista QTc-ajan pidentymista,^
Tutkimus oil sokkoutettu, satunnaistettu, lume- ja aktuvikontrolloitu (moksifloksasiim), vaihtovuoromen tutkimus 58 teryeella
aikuisella miehella ja naisella. Ondansetronm annokset olivat 8 mg ja 32 mg iv annettuna 15 mm aikana

"
WWW

gSK

ll

_

—

—•

"

^
-- GlaxoSimthKIIno
" Y-tunnus
01083/B Oy
4
ALV rok

Kotipaikka

Espoo

GiaxoSmith Kline
Annoksella 32 mg iv annettuna 15 mm aikana suurin keskimaarainen QTc-ajan pidentyminen oh noin 20 milhsekuntia
Tamanastemen pidentyminen vnttaa snhen, ettajoillain henkiloilla tama annos vol johtaa khmisesti merkitsevaan QT-ajan
pidentymiseen Annoksella 8 mg iv annettuna 15 mm aikana suurin keskimaarainen QTc-ajan pidentyminen oh nom 6 milhsekuntia
Tamansuuruisella pidentymisella proarytmian vaara arvioidaan yleisesti vahaisemmaksi
Tassa tutkimuksessa ei havaittu yh 480 milhsekunnin QTc-aikoja, eika yli 60 milhsekunnin QTc-ajan pidentymisia. Mitatuissa PRtai QRS-ajoissa ei havaittu merkitsevia muutoksia
Extrapoloimalla tiedot tasta tutkimuksesta voidaan ennustaa, etta 16 mg iv-annos annettuna 15 minuutin aikana aiheuttaisi QTc-ajan
pidentymisen 9,1 milhsekunmlla (95 % luottamusvah 11,2). Suun kautta ja rektaahsesti annettavilla en laakemuodoilla QTc-ajan
pidentyminen ennustetaan olevan pienemman kuin 10 milhsekuntia
Ondansetroma kayttaneilla potilailla on myyntiluvan myontamisen jalkeen raportoitu QT-ajan pidentymista ja TdP la seka suunlla
etta piemlla annoksilla huohmatta tassa tutkimuksessa tutkittujen annosten vahsista eroista QT-ajan pitenemisessa
Tutkimustulosten vuoksi ondansetronin iv-kerta-annossuositusta solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnmja oksentelun

(CINV) ehkaisyyn aikuisille on muuttunut Kerta-annos ei saa olla suurempi kuin 16 mg annettaessa vahintaan 15 minuutin
infuusiona laskimoon.
Tama kirje ei ole tyhjentava esitys ondansetronin nskiproflihsta Tutustu valmisteyhteenvetoon saadaksesi lisatietoa OTc-ajan
pidentymisen nskeistaja ondansetronin turvalhsuudesta.

Mita tervevdenhuollon ammattilaisten/tutkiioiden on tehtava
• Jaa taman kirjeen tiedot nnden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, joita asia koskeeja jotka tyoskentelevat
ohjauksessasi/kanssasi
• GlaxoSmithKlme kehottaa terveydenhuollon ammattilaisia raportoimaan kaikki epaillyt Zoframin lnttyvat
haittavaikutukset Laakealan turvallisuus-ja kehittamiskeskukselle (www fnnea fi)

Lisatiedot
Halutessanne hsatietoja pyydamme teita ystavalhsesti ottamaan yhteytta
tieteelhnen asiantuntija Titta Blom, GlaxoSmithKlme Oy, Espoo, puh 010 30 30 604, sahkoposti titta s blom@.esk com

Kunnioittaen

Petteri Knudsen
Laaketieteellmen johtaja
GlaxoSmithKlme Oy

Liite Muutokset valmisteyhteenvetoon

NYKYINEN VALMISTEYHTEENVETO
Kohta 4.2. Annostus ja antotapa
Kerta-annos 32 mg, laimennettuna 50-100 ml aan fysiologista
keittosuolahuosta tai muuhun sopivaan mfuusionesteeseen (ks kohta 6 6
'Yhteensopivuus infiiusionesteiden kanssa'), annetaan vahintaan 15 minuutm
infuusiona vahttomasti ennen solunsalpaajahoxdon aloittamista

UUSI VALMISTEYHTEENVETO
Kohta 4.2. Annostus ja antotapa
T asknnonn annettava kerta-annos 16 me laimennettuna 50-100 ml aan

fysiologista keittosuolahuosta tai muuhun sopivaan mfuusionesteeseen (ks
kohta 6 6 'Yhteensopivuus infousionesteiden kanssa'), annetaan vahintaan 15
minuutm infuusiona vahttomasti ennen solunsalpaajahoidon aloittamista Yh
16 me kerta-annoksia ei saa kavttaa annosniUDuvaisen OT-aian pidentvmisen

nskista lohtuen fks kohdat 4 4.4 8 la 5 1)
Kohta 5.1. Farmakodynaraiikka
Farmakodvnatimiset vaikutukset

Kasvamten hoitoon kaytetyt kemoterapia-ameet ja sadehoito voivat aiheuttaa
5-hydroksitryptamnmn vapautumista ohutsuolessa, mika kaymustaa
oksennusrefleksm aktivoimalla vaguksen afferentteja hennosaikeita S-HTjreseptonn vahtyksella Ondansetroni estaa taman refleksm kaynmstymisen
Vaguksen afferenttien hermosyiden aktivoituminen saattaa myos saada
aikaan S-hydroksitiyptamiimn vapautumista area postremassa, joka syaitsee
neljannen aivokammion pohjalla Tama vox myos aiheuttaa oksentamista
senttaahsen mekamsmin vahtyksella Nam ollen ondansetrorun vaikutus
sytotoksisen kemoterapianja sadehoidon aiheuttaman pahoinvoinnm ja
oksentelun hoidossa todennakoisesti penistuu S-HTj-reseptonantagomsmille
seka penfeensen etta keskushennoston neuroneissa Vaikutusmekamsnut
postoperatuvisessa pahoinvommssa ja oksentelussa eivat ole tiedossa, mutta
yhteisia neurofarmakologisia ratoja sytotoksisen kemoterapian indusoiman
pahoinvoinninja oksentelun kanssa todennakoisesti on
Ondansetrom ei muuta plasman prolaktumpitoisuuksia

Kohta 5.1. Farmakodynamiikka
Fmmakodvnaamiset vaikutukset
Kasvamten hoitoon kaytetyt kemoterapia-ameet ja sadehoito voivat aiheuttaa
5-hydroksitryptamunm vapautumista ohutsuolessa, mika kaynmstaa
oksennusrefleksm aktivoimalla vaguksen afferentteja hermosaikeita 5-HTr
reseptonn vahtyksella Ondansetrom estaa taman refleksm kaynmstymisen
Vaguksen afferenttien hermosyiden aktivoituminen saattaa myos saada aikaan
5-hydroksitryptamimm vapautumista area postremassa, joka syaitsee
neljannen aivokammion pohjalla Tama voi myos aiheuttaa oksentamista
sentraahsen mekamsmin vahtyksella Nam ollen ondansetronm vaikutus
sytotoksisen kemoterapianja sadehoidon aiheuttaman pahoinvoinnm ja
oksentelun hoidossa todennakoisesti perustuu S-HTj-reseptoriantagomsmille
seka penfeensen etta keskushennoston neuroneissa Vaikutusmekamsnut
postoperatuvisessa pahoinvommssa ja oksentelussa eivat ole tiedossa, mutta

yhteisia neurofarmakologisia ratoja sytotoksisen kemoterapian indusoiman
pahoinvoinnm ja oksentelun kanssa todennakoisesti on
Ondansetrom ei muuta plasman prolaktumpitoisuuksia
OT-aian pidentvminen
Ondansetronm vaikutusta OTc-aian mdentvmiseen arvioitnn
kaksoissokkoutetussa. satunnaistetussa. lume- la positnvisesti kontrolloidussa

Cmoksifloksasuni') vaihtovuoroisessa tutkimuksessa 58 terveella aikuisella
miehella la naisella Ondansetroma amiettnn 8 me la 32 me 15 minuutm
kuluessa infuusiona laskimoon Suunmmalla tutkitulla 32 mg n annoksella
korkem kesknnaarainen (90% luottamusvahn vim rami OTcF-arvon ero
luinelaakkeeseen lahtotasokonauksen lalkeen oh 19.6 (21.51 milhsekuntia
Piemmmalla tutkitulla 8 me n annoksella korkem keskimaaramen (90 %
luottamusvahn vim raiat OTeF-arvon ero lumelaakkeeseen oh 5,8 (7,81
milhsekuntia lahtotasokonauksen lalkeen Tassa tutkimuksessa ei todettu vh
480 imlhsekumun OTc-aikoia. eika vh 60 millisekunnm OTc-aian pitenemisia
PR n tai ORS n kestossa ei havaittu merkittavia muutoksia
Kohta 6.6. Erityiset varotoimet havUtamiselle ja muut kasittelyohjeet
Kohta 6.6. Erityiset varotoimet havittamiselle ja muut kasittelyohjeet
Deksametasom
Tarvittaessa voidaan 20 mg deksametasomnatnumfosfaattia antaa hitaana
injektiona laskimoon (2-5 mmuutin kuluessa) haaraputken kautta
nesteensnrtojarjestelmaan annettaessa potilaalle 8-32 mg ondansetroma
laimennettuna 50-100 ml aan yhteensopivaa infuusiohuosta noin 15
minuutm aikana Yhteensopivuus deksametasomnatnumfosfaatinja
ondansetronm vahlla on osoitettu, joten naiden laakkeiden antaminen on
mahdolhsta saman nesteensnrtolaitteen kautta pitoisuuksin, jotka
deksametasoninatnumfosfaatin osalta ovat 32 mikrog - 2,5 mg/ml ja
ondansetronm osalta 8 mikrog - 1 mg/ml
Pakkausseloste: Yhteensopivuus muiden laakkeiden kanssa

Tarvittaessa voidaan 20 mg deksametasomnatnumfosfaattia antaa hitaana
injektiona laskimoon 2-5 minuutm kuluessa haaraputken kautta
nesteensnrtojarjestelmaan annettaessa potilaalle 8-32 mg ondansetroma
laimennettuna 50-100 ml aan yhteensopivaa infuusiohuosta nom
15 minuutm aikana Yhteensopivuus deksametasoninatnumfosfaatin ja
ondansetronm vahlla on osoitettu, joten naiden laakkeiden antaminen on
mahdolhsta saman nesteensnrtolaitteen kautta pitoisuuksin, jotka
deksametasoninatriumfosfaatin osalta ovat 32 mikrogrammaa-2,5 mg/ml ja
ondansetronm osalta 8 mikrogrammaa-1 mg/ml

Deksametasom
Tarvittaessa voidaan 20 mg deksametasomnatnumfosfaattia antaa hitaana
injektiona laskimoon (2-5 mmuutin kuluessa) haaraputken kautta
nfisteensnrtojaijesfelmaan annettaessa potilaalle 8-16 me ondansetroma

laimennettuna 50-100 ml aan yhteensopivaa infuusiohuosta nom 15 minuutm
aikana Yhteensopivuus deksametasomnatnumfosfaatinja ondansetromn
vahlla on osoitettu, joten naiden laakkeiden antaminen on mahdolhsta saman
nesteensnrtolaitteen kautta pitoisuuksin, jotka deksametasoninatnumfosfaatin
osalta ovat 32 mikrog - 2,5 mg/ml ja ondansetromn osalta 8 mikrog -1 mg/ml
Pakkausseloste:
Yhteensnnivuus infiiusionesteiden kanssa

Zofran-injektionesteen kerta-annos ei saa olla suurempi kuin 16 mg annettaessa
vahintaan 15 minuutm infuusiona laskimoon (ks valmisteyhteenveto, kohdat

4 2,4 4,4 8 ja 5 1)

Yhteensomvuus muiden laakkeiden kanssa
Tarvittaessa voidaan 20 mg deksametasomnatnumfosfaattia antaa hitaana
injektiona laskimoon 2-5 minuutm kuluessa haaraputken kautta
nfistee.nsnrtojaqestelmaan annettaessa potilaalle 8-16 me ondansetroma

laimennettuna 50-100 ml aan yhteensopivaa infuusiohuosta nom 15 minuutm
aikana Yhteensopivuus deksametasomnatnumfosfaatinja ondansetromn
vahlla on osoitettu, joten naiden laakkeiden antaminen on mahdolhsta saman
nesteensnrtolaitteen kautta pitoisuuksin, jotka deksametasoninatnumfosfaatin
osalta ovat 32 mikrogrammaa-2,5 mg/ml ja ondansetronm osalta
8 mikrogrammaa-1 mg/ml

