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Julkinen EPAR-yhteenveto

Effentora
fentanyyli

Tämä asiakirja on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Effentora-

valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkettä ja päätynyt 

myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä suosituksiin Effentoran käytön ehdoista.

Mitä Effentora on?

Effentora on lääke, joka sisältää vaikuttavana aineena fentanyylia. Sitä on saatavilla 

bukkaalitabletteina (tabletteina, jotka liukenevat suussa). Tabletit sisältävät 100, 200, 400, 600 tai 

800 mikrogrammaa fentanyyliä.

Mihin Effentoraa käytetään?

Effentoraa käytetään läpilyöntikivun kivun hoitamiseen aikuisilla syöpäpotilailla, jotka käyttävät jo 

opioideja (kipulääkkeiden ryhmää, johon morfiini ja fentanyyli kuuluvat) pitkäkestoisen syöpäkivun 

hallintaan. Läpilyöntikivussa potilas tuntee äkillistä kipua jatkuvasta kipulääkityshoidosta huolimatta.

Lääkevalmistetta saa vain rajoitetulla lääkemääräyksellä. Tämä tarkoittaa, että lääkevalmisteen käytön 

ehdot ovat normaalia tiukemmat, sillä sitä voidaan väärinkäyttää tai se voi aiheuttaa riippuvuutta.

Miten Effentoraa käytetään?

Effentora-hoito aloitetaan ja sitä jatketaan vain syöpäpotilaiden opioidihoitoon perehtyneen lääkärin 

valvonnassa.

Effentoraa otetaan läpilyöntikipuvaiheen alkaessa. Tabletit on otettava pakkauksesta välittömästi 

ennen kuin ne asetetaan ikenen ja posken väliin. Vaihtoehtoisesti tabletit voidaan asettaa kielen alle. 

Tabletit liukenevat yleensä 14 - 25 minuutissa vapauttaen samalla vaikuttavaa ainetta, joka imeytyy 

suoraan verenkiertoon. 30 minuutin jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat tabletin osat voidaan niellä 

lasillisen vettä kera. Tabletteja ei pienentää tai murskata eikä niitä saa imeskellä, purra tai niellä 

kokonaisina. Potilaat eivät saa syödä tai juoda mitään niin kauan kuin tabletti on suussa.
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Kun potilas aloittaa Effentoran ottamisen, lääkärin on selvitettävä sopiva yksilöllinen annos, joka 

tuottaa potilaalle oikeanlaisen kipulievityksen vähäisin sivuvaikutuksin. Potilasta tulee seurata tarkasti, 

kun annosta nostetaan. Kun potilaalle on löydetty sopiva annostus, potilaan on otettava tämä annos 

yhtenä tablettina. Jos tämä annostus ei enää lievitä kipua tarpeeksi hyvin, lääkärin on tarpeen 

selvittää uusi yksilöllinen annostus. Yli 800 mikrogramman annoksia ei ole testattu. Kunkin kipujakson 

hoitamisen välissä on oltava vähintään neljän tunnin tauko.

Potilailla hallussa ei saa olla eivätkä he saa käyttää mitään muita syöpään liittyvän läpilyöntikivun 

hoitamiseen käytettäviä ja fentanyyliä sisältäviä lääkkeitä samalla, kun he käyttävät Effentoraa. Heillä 

pitäisi olla vain tarvittavat vahvuudet Effentora-tabletteja jokaista yksittäistä kertaa varten 

sekaannuksen ja mahdollisen yliannostuksen välttämiseksi. Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Miten Effentora vaikuttaa?

Effentoran vaikuttava aine fentanyyli on opioidi. Se on hyvin tunnettu aine, jota on käytetty vuosia 

kivunhoitoon. Bukkaalitablettina annettavasta Effentorasta fentanyyli imeytyy suun limakalvojen 

kautta. Verenkiertoon päästyään fentanyyli ehkäisee kipua vaikuttamalla aivojen ja selkäytimen 

reseptoreihin.

Miten Effentoraa on tutkittu?

Koska fentanyylia on käytetty useita vuosia, lääkeyhtiö esitti tietoa tieteellisestä kirjallisuudesta ja 

omista tutkimuksista.

Effentoran kykyä hoitaa läpilyöntikipua tutkittiin kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 

150 syöpää sairastavaa aikuista, joita hoidettiin opioideilla. Molemmissa tutkimuksissa kutakin 

potilasta hoidettiin kymmenen läpilyöntikipuvaiheen ajan. Seitsemän kipuvaiheen aikana jokainen 

potilas sai Effentoraa ja kolmen muun kipuvaiheen aikana jokainen potilas sai lumelääkettä. 

Tehokkuuden pääasiallisena mittana oli muutos kivun voimakkuudessa ensimmäisten 30 – 60 minuutin 

aikana tabletin ottamisen jälkeen. Kukin potilas arvioi kipunsa voimakkuutta 11-pisteen asteikkoa 

käyttäen.

Mitä hyötyä Effentorasta on havaittu tutkimuksissa?

Effentora oli molemmissa tutkimuksissa lumelääkettä tehokkaampaa kivun vähentämisessä. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa kivun voimakkuus oli laskenut keskimäärin 3,2 pistettä 30 minuuttia sen 

jälkeen, kun potilaat olivat ottaneet Effentoraa, ja 2,0 pisteellä sen jälkeen, kun he olivat ottaneet 

lumelääkettä. Toisessa tutkimuksessa kivun voimakkuus oli laskenut keskimäärin 9,7 pistettä 60 

minuuttia sen jälkeen, kun potilaat olivat ottaneet Effentoraa, ja 4,9 pisteellä sen jälkeen, kun he olivat 

ottaneet lumelääkettä.

Mitä riskejä Effentoraan liittyy?

Effentoran yleisimpiä sivuvaikutuksia (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) ovat huimaus, 

päänsärky, pahoinvointi, oksentelu sekä antopaikan reaktiot kuten verenvuoto, kipu, haavaumat, 

ihoärsytys, poikkeavat tuntemukset, tunnottomuus, punoitus, turvotus ja läiskäisyys. Effentora saattaa 

aiheuttaa tyypillisiä muidenkin opioidien kohdalla havaittavia sivuvaikutuksia, joilla on kuitenkin tapana 

vähentyä tai lakata käytön jatkuessa. Vakavimpia näistä ovat hengityslama, verenkiertolama (alhainen 

sydämen lyöntitiheys), hypotensio (alhainen verenpaine) sekä šokki (verenpaineen jyrkkä pudotus). 

Potilaita on seurattava tarkasti sivuvaikutusten varalta. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista 

Effentoran ilmoitetuista sivuvaikutuksista.
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Effentoraa ei saa antaa potilaille, jotka eivät vielä käytä opioideja kivun hoitoon, tai potilaille, joilla on 

vaikea hengityslama tai joilla on vaikeita hengitystä ahtauttavia keuhkosairauksia. Sitä ei saa käyttää 

muun lyhytaikaisen kivun kuin läpilyöntikivun hoitamiseen. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista 

rajoituksista.

Miksi Effentora on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Effentoran hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli myyntiluvan 

myöntämistä sille.

Miten voidaan varmistaa Effnetoran turvallinen ja tehokas käyttö?

Effentoran mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty riskinhallintasuunnitelma. 

Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty 

Effentoraa koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden 

noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.

Effentoraa valmistava yhtiö toimittaa myös jokaiseen Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioon 

koulutusaineistoa sen varmistamiseksi, että potilaat ja lääkärit tuntevat lääkkeen turvallisen käytön, 

fentanyylille vahingossa sattuneeseen altistumiseen liittyvät riskit sekä Effentoran hävittämistavan.

Muita tietoja Effentorasta

Euroopan komissio myönsi 4. huhtikuuta 2008 Effentoralle koko Euroopan unionin alueella voimassa 

olevan myyntiluvan. 

Effentora-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla: 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lisätietoja 

Effentora-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä tai 

apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2014.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000833/human_med_000754.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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