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Annoksen suurentaminen 50 mg:aan

Lisätietoja saat Agomelatine Mylan -pakkauksessa
olevasta pakkausselosteesta.
Kysy lisätietoja lääkäriltä.
• miten on toimittava, jos agomelatiinihoidon aikana
ilmenee maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia.
• miten maksaan kohdistuvat haittavaikutukset
vältetään

5. verikoe (noin 6 kuukauden kuluttua)

Tässä oppaassa kerrotaan:

2. verikoe (noin 3 viikon kuluttua)

Leikkaa potilaskortti
paperiarkista ja taita
puoliksi

Päivämäärä

Jotta saat lääkkeestä parhaan hyödyn, ota
agomelatiinia lääkärin antamien ohjeiden
mukaisesti (annostus, hoidon kesto,
seurantakäynnit, verikokeet).
Agomelatine Mylan (agomelatiini) on masennuslääke,
jota voidaan käyttää masennuksen hoitoon.

Agomelatine Mylan
Toimenpiteitä ennen Agomelatine Mylan
-tablettien ottamista

Taita uudelleen puoliksi

• Jos tiedät, että sinulla on maksan
toimintahäiriöitä, kerro siitä lääkärille. Älä
tällöin ota Agomelatine Mylan -tabletteja.
• Voi olla muitakin syitä, miksi Agomelatine
Mylan -tabletit eivät ehkä sovi sinulle.
Kysy lääkäriltä neuvoa seuraavista:
•
•
•
•
•
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Lääkäri päättää, onko tämän jälkeen tarpeen ottaa
verikokeita. Muista ottaa tämä potilaskortti
mukaasi lääkärin vastaanotolle.
Laatija: Mylan
5. verikoe (noin 6 kuukauden kuluttua)
4. verikoe (noin 3 kuukauden kuluttua
3. verikoe (noin 6 viikon kuluttua)
2. verikoe (noin 3 viikon kuluttua)
Verikoe aloitettaessa 50 mg:n annoksen käyttö
Verikokeet maksaentsyymien määrittämiseksi

Päivämäärä
4. verikoe (noin 3 kuukauden kuluttua)

Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia,
jotka muuttavat maksan toimintaa.

3. verikoe (noin 6 viikon kuluttua)

Suositukset maksaan kohdistuvien
haittavaikutusten välttämiseksi

1. verikoe (hoidon aloitus)
Verikokeet maksaentsyymien määrittämiseksi
Agomelatine Mylan 25 mg -hoidon aloitus

Seuraava taulukko auttaa sinua verikokeiden
ajanvarauksien seuraamisessa.
Agomelatine Mylan -hoidon aikana on tärkeää käydä
säännöllisesti verikokeissa.

MUISTA

Potilaskortti

AJANVARAUKSET VERIKOKEISIIN

jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriöitä
jos olet liikalihava tai ylipainoinen
jos sairastat diabetesta
jos käytät alkoholia
jos käytät muita lääkkeitä (joidenkin lääkkeiden tiedetään
vaikuttavan maksaan)



Miten voit välttää maksan
toimintahäiriöt hoidon aikana

Milloin?
Ennen
aloitusta tai
annosta suurennettaessa

Verikokeet



Noin
3 viikon
kuluttua



Noin
6 viikon
kuluttua



Noin 3
Noin 6
kuukauden kuukauden
kuluttua kuluttua





Jos lääkäri suurentaa annoksen 50 mg:aan, kokeet
on otettava uudelleen.
Muista ottaa tämä potilaskortti mukaasi
lääkärin vastaanotolle.
Kerro lääkärille heti, jos saat tietoosi, että veresi
maksaentsyymipitoisuus suurenee hoidon aikana.
• Tarkkaile maksan toimintahäiriöiden merkkejä
Jos havaitset jotakin seuraavista, maksasi ei ehkä
toimi normaalisti:

• Käy säännöllisesti verikokeissa

Miksi?

Taittolinja

Leikkauslinja

Verikokeiden avulla lääkäri tarkistaa ennen hoidon
aloittamista, että maksasi toimii kunnolla. Lääkäri
näkee tuloksista maksasi toiminnan ja sopiiko
Agomelatine Mylan -hoito sinulle. Joidenkin potilaiden
veren maksaentsyymipitoisuus voi suurentua
Agomelatine Mylan -hoidon aikana. Näiden
maksaentsyymien pitoisuus osoittaa, toimiiko maksa
normaalisti, joten ne ovat lääkärille tärkeitä hoitosi
seurannan kannalta.

•
•
•
•
•

ihon tai silmien keltaisuus
tummaa virtsaa
vaaleita ulosteita
ylävatsan oikean puolen kipua
epätavallista väsymystä (etenkin jos siihen liittyy edellä
mainittuja oireita)

Hakeudu kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa
kehottaa sinua lopettamaan Agomelatine Mylan
-hoidon.
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