Lyrica-lääkkeestä
Kysymyksiä ja vastauksia

Lääkärisi on määrännyt sinulle Lyrica-lääkkeen.
Tässä lisätietoa Lyrica-hoitoon liittyvistä tärkeistä asioista.

Mihin Lyricaa käytetään?
Lyrica on tarkoitettu aikuisille neuropaattisen kivun ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon sekä lisälääkkeenä epilepsian hoitoon. Löydät tarkempia tietoja Lyrican pakkauksessa olevasta selosteesta.

Miten Lyrica vaikuttaa?
Lyrica vaikuttaa keskushermostossa monivaiheisella mekanismilla, joka perustuu yliaktiivisten hermosolujen rauhoittamiseen.

Kuinka otan Lyricaa?
Noudata aina lääkärisi antamaa annosteluohjetta. Lyrican annostelu on yksilöllistä. Annokset ovat yleensä 150–600 mg vuorokaudessa, mutta esimerkiksi munuaisvaivoissa tai muista syistä
annos saattaa olla tästä poikkeava.
On tärkeää, että otat Lyrica-lääkkeesi säännöllisesti samaan
aikaan joka päivä. Voit ottaa Lyrican ruuan kanssa tai ilman. Lyricakapseli kannattaa niellä veden kera. Älä lopeta Lyrican käyttöä
ennen kuin lääkärisi niin määrää.

Mitä haittavaikutuksia Lyricalla voi olla?
Lyrican yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, uneliaisuus
ja päänsärky. Useimmilla potilailla ne helpottavat kuitenkin 2–4
viikon kuluttua hoidon aloituksesta. Jos haittavaikutukset ovat
hyvin voimakkaita, kannattaa kokeilla varovaisempaa annostusta
lääkärin ohjauksen mukaan. Muita käytännössä yleisiä mahdollisia haittoja ovat turvotukset ja suun kuivumisen tunne. Voit keskustella mahdollisista haittavaikutuksista lääkärisi kanssa. Älä
lopeta Lyrica-hoitoa keskustelematta lääkärisi kanssa.

Onko Lyricalla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa?
Lyrican ominaisuuksista johtuen yhteisvaikutukset muiden
lääkkeiden kanssa ovat epätodennäköisiä. Lyrica saattaa voimistaa opioidien ja bentsodiatsepiinien vaikutuksia. Siksi on
noudatettava huolellisuutta Lyrican ja muiden keskushermoston toimintaa vaimentavien lääkeaineiden yhteiskäytössä, kuten aina käytettäessä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä
yhdessä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät
tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.
Lyricaa saa käyttää yhdessä suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden kanssa. Lyrican ominaisuuksista johtuen on epätodennäköistä, että sillä olisi yhteisvaikutuksia muidenkaan ehkäisyvalmisteiden kanssa.

Voinko ottaa alkoholia Lyrica-hoidon aikana?
Lyrica voi voimistaa alkoholin vaikutuksia, koska sekä Lyrica
että alkoholi vaikuttavat keskushermostoon. Lyrican käytön aikana ei suositella alkoholin nauttimista.

Aiheuttaako Lyrica vieroitusoireita tai riippuvuutta?
Tapauksia riippuvuudesta ja väärinkäytöstä on raportoitu. Tarkkaa syytä väärinkäyttöön ei tiedetä. Lyrica ei vaikuta sellaisiin
kohteisiin keskushermostossa, joihin esimerkiksi päihtymistarkoituksessa väärin käytetyt lääkeaineet yleensä kohdistuvat.
Kerro lääkärille, jos olet aiemmin käyttänyt päihdyttäviä aineita tarkoituksella väärin. Siinä tapauksessa hoitosi voi vaatia
tarkempaa seurantaa. Lyrican lopettamiseen voi liittyä tiettyjä
vieroitusoireita. Lopettamiseen liittyvät haittavaikutukset ovat
keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä varsin yleisiä ja siksi
lopettaminen on suositeltavaa tehdä asteittain, vähintään yhden viikon aikana. Älä lopeta Lyrican käyttöä keskustelematta
ensin lääkärisi kanssa.

Voinko ajaa autoa tai käyttää muita koneita Lyrica-hoidon
aikana?
Lyricalla voi olla vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn, joten on syytä olla varovainen, kunnes tiedät miten Lyrica sinuun
vaikuttaa. Hoidon alkuvaiheen mahdollinen huimaus, väsymys
ja keskittymiskyvyn vaikeudet voivat olla vaaraksi liikenteessä.

Voinko käyttää Lyricaa, jos olen raskaana tai imetän?
Lyricaa saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin
määräyksestä silloin, kun se on välttämätöntä. Keskustele lääkärisi kanssa ennen Lyrican käyttöä, jos suunnittelet raskautta,
olet raskaana tai imetät.

Miten Lyrica pitäisi säilyttää?
Säilytä Lyrica-pakkaukset normaalissa huoneenlämmössä. Älä
pidä lääkkeitä lasten ulottuvilla.
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Lääkärisi ohjeita Lyrica-hoidosta:

Pﬁzer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puh. (09) 430 040, www.pﬁzer.ﬁ

