MITÄ PITÄÄ TEHDÄ ENNEN AGOMELATIINIHOIDON
ALOITTAMISTA?

Verikokeet

• Kerro lääkärille, jos tiedät, ettei maksasi toimi kunnolla. Älä silloin
ota agomelatiinia.
• On myös muita syitä, miksi agomelatiini ei välttämättä sovi sinulle.
Kysy lääkäriltä neuvoa seuraavista:
– jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriöitä
– jos olet ylipainoinen
– jos sairastat diabetesta
– jos käytät alkoholia
– jos käytät muita lääkkeitä (joidenkin lääkkeiden tiedetään vaikuttavan
maksaan).

MITEN VOIT VÄLTTÄÄ MAKSAN TOIMINTAHÄIRIÖT
HOIDON AIKANA?
Käy säännöllisesti verikokeissa
• Miksi?
Lääkäri on todennäköisesti tutkinut ennen hoidon aloittamista, että maksasi toimii kunnolla. Lääkäri selvittää määräämiensä verikokeiden avulla,
miten maksasi toimii ja sopiiko agomelatiinihoito sinulle.
Veren maksaentsyymipitoisuudet saattavat suurentua agomelatiinihoidon
aikana. Maksaentsyymipitoisuudet kertovat, toimiiko maksasi kunnolla, ja
niiden seuraaminen on välttämätöntä hoidon aikana.

Muistutussivu verikokeista

• Milloin?
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Agomelatiinihoidon aikana on tärkeää käydä verikokeissa säännöllisesti.
Verikokeiden ottamisajankohdat on helpompi muistaa, kun merkitset ne seuraavaan taulukkoon.
Agomelatiini 25 mg

Jos lääkäri suurentaa annostuksesi 50 mg:aan,
kokeet pitää tehdä uudelleen.
Muista ottaa potilasoppaan MUISTUTUSSIVU VERIKOKEISTA
(ks. seuraava sivu) mukaasi lääkärin vastaanotolle.
Kerro lääkärille heti, jos saat tietää veresi maksaentsyymipitoisuuksien suurentuneen hoidon aikana.

Tarkkaile maksan toimintahäiriöiden oireita
Jos havaitset jotakin seuraavista, maksasi ei ehkä toimi kunnolla:
– ihon tai silmien keltaisuutta
– tummaa virtsaa
– vaaleita ulosteita
– ylävatsan oikean puolen kipua
– epätavallista väsymystä (etenkin edellä mainittujen oireiden yhteydessä)
ð Hakeudu kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua
lopettamaan agomelatiinihoidon.

Päivämäärä

Lääkityksen aloituspäivämäärä:
Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien
määrittämiseksi
Ensimmäisen verikokeen päivämäärä
(ennen hoidon aloittamista)
Toisen verikokeen päivämäärä
(noin 3 viikon kuluttua)
Kolmannen verikokeen päivämäärä
(noin 6 viikon kuluttua)
Neljännen verikokeen päivämäärä
(noin 3 kuukauden kuluttua)
Viidennen verikokeen päivämäärä
(noin 6 kuukauden kuluttua)
Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä
mainittujen lisäksi.

Mahdollinen annoksen suurentaminen
50 mg:aan

Päivämäärä

Lääkityksen nostopäivämäärä:
Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien
määrittämiseksi
Verikoe agomelatiinin 50 mg:n annoksen
käyttöä aloitettaessa
Toisen verikokeen päivämäärä
(noin 3 viikon kuluttua)

Jos epäilet saaneesi lääkkeestä haittavaikutuksen, kerro siitä hoitavalle
lääkärille. Kerro lääkärille myös kaikista samanaikaisesti käyttämistäsi
lääkkeistä ja ravintolisistä, sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia.

Potilaan opas

AGOMELATIINI

Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös itse:
Servier Finland Oy:n sivusto:
www.servierfinland.fi
tai
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Les Laboratoires Servier ja Anpharm Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Suositukset maksan
haittavaikutusten välttämiseksi
Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Kolmannen verikokeen päivämäärä
(noin 6 viikon kuluttua)

Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten välttämiseksi ja annetaan ohjeet, miten pitää
toimia, jos agomelatiinihoidon aikana ilmaantuu tällaisia
haittavaikutuksia.

Neljännen verikokeen päivämäärä
(noin 3 kuukauden kuluttua)
Viidennen verikokeen päivämäärä
(noin 6 kuukauden kuluttua)

Lisätietoja saat sinua hoitavalta lääkäriltä.

Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä
mainittujen lisäksi.
Muista ottaa tämä opas mukaasi lääkärin vastaanotolle.
Ks. lisätietoa pakkausselosteesta.
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Agomelatiini on masennuslääke, jota käytetään masennuksen hoitoon.
Jotta saat lääkehoidostasi parhaan mahdollisen hyödyn, noudata lääkärin
antamia ohjeita agomelatiinihoidosta (annostus, hoidon kesto, hoitoon liittyvä seuranta, kuten seurantakäynnit lääkärin vastaanotolla, verikokeet).

