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EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT KYSEISEN LÄÄK KEEN 
TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ JÄSENVALTIOIDEN TO TEUTETTAVAKSI 
 
Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että kaikki ehdot ja rajoitukset, jotka koskevat jäljempänä kuvattua 
kyseisen lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, on toteutettu: 
1. Jäsenvaltioiden tulee sopia potilaskortin (Patient Alert Card, PAC) yksityiskohdista myyntiluvan 

haltijan kanssa, jonka on toimitettava tämä potilaskortti suoraan apteekkiin kunkin Ranexan 
toimituksen mukana. Apteekkia on pyydettävä toimittamaan potilaskortti kullekin potilaalle 
Ranexan myynnin yhteydessä. Potilaskortin tulee sisältää seuraavat pääkohdat: 

 
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu tietopaketti 
Potilaskortin tulee sisältää seuraavat terveydenhuollon ammattilaiselle tarkoitetut Ranexaa koskevat 
tiedot: 
• Ennen minkään lääkityksen määräämistä potilaalle on tarkistettava tiedot Ranexan 

valmisteyhteenvedosta, sillä on olemassa lääkkeiden yhteisvaikutuksia, jotka on huomioitava. 
• Ranexa on vasta-aiheinen potilailla, jotka saavat seuraavia lääkkeitä: 

• vahvat CYP3A4-estäjät (esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli, HIV-
proteaasin estäjät, klaritromysiini, telitromysiini, nefatsodoni) 

• rytmihäiriölääkkeet (muut kuin amiodaroni), Ia-luokan (esim. kinidiini) tai III-luokan (esim. 
dofetilidi, sotaloli)  
 

• Ranexan annosta voi olla tarpeen vähentää, kun sen ohella yhdistelmähoitoon sisältyy: 
• keskivahvoja CYP3A4-estäjiä (esim. diltiatseemi, erytromysiini, flukonatsoli) 
• p-gp-estäjiä (esim. siklosporiini, verapamiili) 
 

• Varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä Ranexaa potilaille: 
• jotka ottavat tiettyjä muita tuotetiedoissa mainittuja lääkkeitä 
• joilla on tiettyjä muita, tuotetiedoissa lueteltuihin kuuluvia riskitekijöitä 
 

• Potilasta tulee informoida yhteisvaikutuksen mahdollisuudesta muiden hänelle määrättyjen 
lääkevalmisteiden kanssa ja neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriinsä jos heitehuimausta, 
pahoinvointia tai oksentelua esiintyy. 

 
Tietoja potilaalle 
Potilaskortin tulee sisältää seuraavat potilaalle tarkoitetut tiedot: 
• Kortti on näytettävä kenelle tahansa potilaan hoitoon liittyvälle lääkärille 
• Ranexa-hoitoa potilaan on kerrottava lääkärilleen jos hänellä on mitä tahansa seuraavista: 

• munuaissairaus 
• maksasairaus 
• jos hänellä joskus ollut sydänsähkökäyrän (EKG) poikkeamia 
• jos hän saa lääkitystä seuraavien sairauksien hoitoon: epilepsia, bakteeri- tai sieni-infektiot 

HIV-infektio, masennus tai rytmihäiriö 
• jos hän käyttää rohdosvalmistetta, joka sisältää mäkikuismaa 
• jos hän käyttää allergialääkitystä 
 

• Hoidon aikana potilaan: 
• ei pidä juoda greippimehua 
• täytyy soittaa lääkärille, jos hän tuntee huimausta tai on huonovointinen, alkaa oksennella tai 

kokee mitä tahansa odottamattomia oireita Ranexa-hoidon aloittamisen jälkeen.  
 

• potilaan tulee katsoa lisätietoja Ranexan pakkausselosteesta. 
• potilaan  tulee huolehtia, että hänellä on mukanaan luettelo kaikista muista käyttämistään 

lääkkeistä aina käydessään terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla. 
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