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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 
 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 
Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. 
 
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Kalvopäällysteinen tabletti (tabletti). 
Luonnonvalkoinen, kapselinmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 
"C625". 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 
 
Cholestagel-valmiste annettuna samanaikaisesti 3-hydroksi-3-metyyliglutaryyli-koentsyymi A:n 
(HMG-CoA) reduktaasin estäjän (statiinin) kanssa on tarkoitettu ruokavalion liitännäishoitona 
alhaisen tiheyden lipoproteiinin (low density lipoprotein, LDL) kolesterolipitoisuuden (LDL-C) 
vähentämiseen aikuispotilaille, joilla on primaarinen hyperkolesterolemia ja joiden hoitoon pelkkä 
statiini ei riitä. 
 
Cholestagel-monoterapia on tarkoitettu ruokavalion liitännäishoitona kokonais- ja LDL-
kolesterolipitoisuuden (LDL-C) vähentämiseen aikuispotilaille, jotka sairastavat primaarista 
hyperkolesterolemiaa ja joille statiinihoito ei sovi tai jotka eivät siedä statiinihoitoa. 
 
Cholestagel-valmistetta voidaan käyttää myös yhdistettynä etsetimibiin joko statiinin kanssa tai ilman 
statiinia aikuispotilailla, joilla on primaarinen hyperkolesterolemia, mukaan lukien familiaalinen 
hyperkolesterolemia (ks. kohta 5.1). 
 
4.2 Annostus ja antotapa 
 
Annostus 
Yhdistelmähoito 
Cholestagel-valmisteen suositusannos statiiniin yhdistettynä joko etsetimibin kanssa tai ilman 
etsetimibiä on 4 - 6 tablettia vuorokaudessa. Suurin suositeltava annos on 6 tablettia vuorokaudessa. 
Cholestagel-valmistetta otetaan 3 tablettia kahdesti vuorokaudessa aterioiden yhteydessä tai 6 tablettia 
kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että Cholestagel ja 
statiinit voidaan ottaa samanaikaisesti tai eri aikaan ja että Cholestagel ja etsetimibi voidaan ottaa 
samanaikaisesti tai eri aikaan. 
 
Monoterapia 
Cholestagel-valmisteen suositettu aloitusannos on 6 tablettia vuorokaudessa. Cholestagel-valmistetta 
otetaan 3 tablettia kahdesti vuorokaudessa aterioiden yhteydessä tai 6 tablettia kerran vuorokaudessa 
aterian yhteydessä. Suurin suositettu annos on 7 tablettia vuorokaudessa. 
 
Kolesterolia vähentävää ruokavaliota tulee jatkaa hoidon aikana. Seerumin kokonaiskolesteroli-, 
LDL-C- ja triglyseriditasoja tulee seurata säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa hyvä vaste hoidon 
alkuvaiheessa ja riittävä pitkäaikaisvaste. 
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Jos yhteisvaikutusta samanaikaisesti annettavan toisen lääkevalmisteen kanssa ei voida sulkea pois 
tapauksissa, joissa toisen lääkevalmisteen terapeuttisen pitoisuuden pienet vaihtelut olisivat kliinisesti 
tärkeitä tai jos samanaikaisesta annosta ei ole saatavilla kliinisiä tietoja, Cholestagel on otettava 
vähintään neljä tuntia ennen tai aikaisintaan neljä tuntia toisen lääkevalmisteen ottamisen jälkeen. 
Tällä tavoin minimoidaan samanaikaisesti käytettävän lääkkeen imeytymisen vähenemisen vaara (ks. 
kohta 4.5). 
 
Iäkkäät potilaat 
Iäkkäiden potilaiden Cholestagel-annosta ei tarvitse säätää.. 
 
Pediatriset potilaat 
Cholestagel-valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0–17-vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä 
varmistettu. Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa 5.1, ei voida antaa 
suosituksia annostuksesta. 
 
Antotapa 
Cholestagel otetaan aterian yhteydessä suun kautta nesteen kanssa. 
Tabletit niellään kokonaisina. Ei saa rikkoa, murskata tai pureskella. 
 
4.3 Vasta-aiheet 
 
• yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille  
• suoli- tai sappiteiden tukos 
 
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
Hyperkolesterolemian sekundaariset syyt 
Ennen Cholestagel-hoidon aloittamista hyperkolesterolemian sekundaariset syyt (esim. huonossa 
hoitotasapainossa oleva diabetes, hypotyreoosi, nefroottinen oireyhtymä, dysproteinemiat tai 
obstruktiivinen maksasairaus) on otettava huomioon, diagnosoitava ja hoidettava asianmukaisesti. 
 
Yhteisvaikutus siklosporiinin kanssa 
Potilaat, jotka käyttävät siklosporiinia ja aloittavat tai lopettavat Cholestagel-valmisteen käytön tai 
potilaat, jotka käyttävät Cholestagel-valmistetta ja aloittavat siklosporiinin käytön: Cholestagel 
pienentää siklosporiinin hyötyosuutta (ks. myös kohta 4.5). Jos Cholestagel-valmistetta käyttävä 
potilas aloittaa siklosporiinin käytön, potilaan veren siklosporiinipitoisuutta seurataan tavalliseen 
tapaan ja annosta muutetaan normaalisti. Jos siklosporiinia käyttävä potilas aloittaa Cholestagel-
valmisteen käytön, potilaan veren siklosporiinipitoisuus on mitattava ennen yhdistelmähoidon 
aloittamista ja sitä on seurattava usein yhdistelmähoidon aloittamisen jälkeen ja siklosporiiniannosta 
on muutettava tarvittaessa. On syytä huomata, että Cholestagel-hoidon lopettaminen suurentaa veren 
siklosporiinipitoisuutta. Siksi siklosporiinia ja Cholestagel-valmistetta samanaikaisesti käyttävien 
potilaiden veren siklosporiinipitoisuus on mitattava ennen Cholestagel-hoidon lopettamista ja sitä on 
seurattava usein Cholestagel-hoidon lopettamisen jälkeen ja siklosporiiniannosta on muutettava 
tarvittaessa. 
 
Vaikutus triglyseriditasoon 
On noudatettava varovaisuutta, kun hoidetaan potilaita, joiden triglyseriditaso on suurempi kuin 
3,4 mmol/l, sillä Cholestagel suurentaa triglyseridipitoisuutta. Cholestagel-lääkityksen turvallisuutta ja 
vaikuttavuutta ei ole määritetty potilaille, joiden triglyseridipitoisuus on suurempi kuin 3,4 mmol/l, 
sillä nämä potilaat oli rajattu pois kliinisistä tutkimuksista. 
Cholestagel-hoidon turvallisuutta ja vaikuttavuutta ei ole määritetty potilaille, joilla on nielemishäiriö, 
vaikea maha-suolikanavan motiliteettihäiriö, tulehduksellinen suolistosairaus, maksan 
toiminnanvajaus tai joille on suoritettu suuri maha-suolikanavan leikkaus. Siksi on noudatettava 
varovaisuutta, jos Cholestagel-valmistetta käytetään tällaisille potilaille. 
 
Ummetus 
Cholestagel voi aiheuttaa ummetusta tai pahentaa sitä. Ummetuksen riski on huomioitava erityisesti 
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sepelvaltimosairautta ja angina pectorista sairastavia potilaita hoidettaessa. 
 
Antikoagulantit 
Antikoagulanttihoitoa (varfariinia ja vastaavia lääkkeitä) saavia potilaita on seurattava tarkkaan, sillä 
Cholestagel-valmisteen ja muiden sappihappoja sitovien lääkeaineiden on osoitettu vähentävän 
K-vitamiinin imeytymistä ja siten häiritsevän varfariinin aiheuttamaa antikoagulaatiota (ks. myös 
kohta 4.5). 
 
Suun kautta otettavat ehkäisypillerit 
Cholestagel voi vaikuttaa samanaikaisesti suun kautta otettavan ehkäisypillerin hyötyosuuteen. 
Yhteisvaikutusten riskin pienentämiseksi on tärkeää, että Cholestagel otetaan aikaisintaan 4 tuntia 
suun kautta otettavan ehkäisypillerin jälkeen (ks. myös kohta 4.5). 
 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Yleistä 
Cholestagel saattaa vaikuttaa muiden lääkevalmisteiden hyötyosuuteen. Jos yhteisvaikutusta 
samanaikaisesti annettavan toisen lääkevalmisteen kanssa ei voida sulkea pois tapauksissa, joissa 
toisen lääkevalmisteen terapeuttisen pitoisuuden vaihtelut olisivat kliinisesti tärkeitä, Cholestagel on 
otettava vähintään neljä tuntia ennen tai aikaisintaan neljä tuntia toisen lääkevalmisteen ottamisen 
jälkeen, jotta voidaan minimoida samanaikaisesti käytettävän toisen lääkkeen imeytymisen 
mahdollinen heikkeneminen. Jos samanaikaisesti käytettävät lääkkeet on otettava jaettuina annoksina, 
on huomattava, että tarvittava Cholestagel-annos voidaan ottaa kerran vuorokaudessa. 
 
Annettaessa lääkevalmisteita, joiden pitoisuuksien vaihtelulla veressä voi olla kliinisesti merkittäviä 
vaikutuksia turvallisuuden ja tehon kannalta, on seurattava yhdisteiden pitoisuuksia seerumissa tai 
niiden vaikutuksia. 
 
Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. 
 
Terveille vapaaehtoisille henkilöille suoritetuissa vuorovaikutustutkimuksissa Cholestagel-valmisteella ei 
ollut vaikutuksia digoksiinin, metoprololin, kinidiinin, valproiinihapon eikä varfariinin hyötyosuuteen. 
Cholestagel pienensi verapamiilin depot-muodon Cmax -arvoa 31 %:lla ja AUC-arvoa (pitoisuuspinta-
alaa) 11 %:lla. Koska verapamiilin hyötyosuus vaihtelee erittäin paljon, tämän löydöksen kliininen 
merkitys on epäselvä. 
 
Kolesevelaamin ja olmesartaanin samanaikainen käyttö vähentää altistusta olmesartaanille. Olmesartaani 
on annettava vähintään neljä tuntia aikaisemmin kuin kolesevelaami. 
 
Hyvin harvoin on raportoitu tapauksia, joissa fenytoiinia ja Cholestagel-valmistetta käyttäneiden 
potilaiden fenytoiinipitoisuus on pienentynyt. 
 
Antikoagulanttihoito 
Antikoagulanttihoitoa (varfariini ja vastaavat lääkkeet) saavia potilaita on seurattava tarkkaan, sillä 
sappihappoja sitovien lääkeaineiden, kuten Cholestagel-valmisteen, on osoitettu vähentävän 
K-vitamiinin imeytymistä ja siten häiritsevän varfariinin aiheuttamaa antikoagulaatiota. Erityisiä 
kolesevelaamin ja K-vitamiinin yhteisvaikutuksia koskevia kliinisiä tutkimuksia ei ole suoritettu. 
 
Levotyroksiini 
Terveille vapaaehtoisille henkilöille tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa Cholestagel pienensi 
levotyroksiinin AUC-arvoa (pitoisuuspinta-alaa) ja Cmax-arvoa, kun lääkkeet otettiin samanaikaisesti 
tai tunnin sisällä. Yhteisvaikutusta ei havaittu, kun Cholestagel otettiin aikaisintaan neljä tuntia 
levotyroksiinin jälkeen. 
 
Suun kautta otettava ehkäisypilleri 
Terveille vapaaehtoisille tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa Cholestagel pienensi noretindronin 
Cmax-arvoa ja etinyyliestradiolin sekä AUC-arvoa (pitoisuuspinta-alaa) että Cmax-arvoa, kun 
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Cholestagel otettiin samanaikaisesti suun kautta otettavan ehkäisypillerin kanssa. Sama yhteisvaikutus 
ilmeni, kun Cholestagel otettiin tunti suun kautta otettavan ehkäisypillerin jälkeen. Yhteisvaikutusta ei 
kuitenkaan ilmennyt, kun Cholestagel otettiin neljä tuntia suun kautta otettavan ehkäisypillerin 
jälkeen. 
 
Siklosporiini 
Terveille vapaaehtoisille henkilöille tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa Cholestagel-valmisteen ja 
siklosporiinin samanaikainen käyttö pienensi merkitsevästi sekä siklosporiinin AUC0-inf-arvoa (34 %) 
että Cmax-arvoa (44 %). Siksi suositetaan, että potilaan veren siklosporiinipitoisuutta seurataan tarkasti 
(ks. myös kohta 4.4). Teoreettisten tietojen perusteella potilaan tulee ottaa Cholestagel aikaisintaan 
neljä tuntia siklosporiinin ottamisen jälkeen. Näin minimoidaan siklosporiinin ja Cholestagel-
valmisteen samanaikaiseen käyttöön liittyvät riskit. Cholestagel on lisäksi aina otettava samoihin 
vuorokauden aikoihin, koska Cholestagel-valmisteen ja siklosporiinin ottamisen ajoitus voi 
teoreettisesti vaikuttaa siklosporiinin hyötyosuuden pienenemisasteeseen. 
 
Statiinit 
Kun kliinisissä tutkimuksissa annettiin samanaikaisesti Cholestagel-valmistetta ja statiineja ilmeni 
odotusten mukaisesti, että LDL-C-pitoisuus pieneni edelleen. Mitään odottamattomia vaikutuksia ei 
havaittu. Cholestagel ei vaikuttanut lovastatiinin hyötyosuuteen yhteisvaikutustutkimuksessa. 
 
Diabeteslääkkeet 
Kolesevelaamin ja metformiini depottablettien samanaikainen käyttö lisää altistusta metformiinille. 
Samanaikaisesti metformiini depottabletteja ja kolesevelaamia saavien potilaiden kliinistä vastetta on 
seurattava, kuten yleensäkin diabeteslääkkeitä käytettäessä. 
 
Kolesevelaami sitoo glimepiridiä ja heikentää glimepiridin imeytymistä ruoansulatuskanavasta. 
Yhteisvaikutusta ei huomattu, kun glimepiridi otettiin vähintään neljä tuntia aikaisemmin kuin 
kolesevelaami. Sen vuoksi glimepiridi on otettava vähintään neljä tuntia aikaisemmin kuin 
kolesevelaami. 
 
Kolesevelaamin ja glipitsidin samanaikainen käyttö vähentää glipitsidille altistumista. Glipitsidi on 
otettava vähintään neljä tuntia aikaisemmin kuin kolesevelaami. 
 
Cholestagel-valmisteen ja glibenklamidin (glyburidin) samanaikainen käyttö pienensi glibenklamidin 
AUC0-inf-arvoa 32 % ja Cmax-arvoa 47 %. Tätä yhteisvaikutusta ei havaittu, kun Cholestagel otettiin 
neljä tuntia glibenklamidin jälkeen. 
 
Cholestagel-valmisteen ja repaglinidin ottaminen samanaikaisesti ei vaikuttanut AUC-arvoon, mutta 
se pienensi repaglinidin Cmax-arvoa 19 %. Tämän havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta. 
Yhteisvaikutusta ei havaittu, kun Cholestagel otettiin tunti repaglinidin jälkeen. 
 
Terveille vapaaehtoisille henkilöille tehdyssä tutkimuksessa ei havaittu yhteisvaikutusta, kun henkilöt 
ottivat Cholestagel-valmistetta ja pioglitatsonia samanaikaisesti. 
 
Ursodeoksikoolihappo 
Cholestagel sitoo pääasiassa hydrofobisia sappihappoja. Kliinisessä tutkimuksessa Cholestagel ei 
vaikuttanut endogeenisen (hydrofiilisen) ursodeoksikoolihapon erittymiseen ulosteeseen. 
Ursodeoksikoolihapolla ei ole kuitenkaan tehty muodollisia yhteisvaikutustutkimuksia. Kuten 
yleensäkin, jos yhteisvaikutusta samanaikaisesti annettavan toisen lääkevalmisteen kanssa ei voida 
sulkea pois, Cholestagel on otettava vähintään neljä tuntia ennen toisen lääkevalmisteen ottamista tai 
aikaisintaan neljä tuntia sen jälkeen, jotta voidaan minimoida samanaikaisesti käytettävän toisen 
lääkkeen imeytymisen mahdollinen heikkeneminen. Ursodeoksikoolihappohoidon kliinisten 
vaikutusten seurantaa on harkittava. 
 
Muita yhteisvaikutusten muotoja 
Cholestagel ei aiheuttanut kliinisesti merkittävää vähennystä A-, D-, E- eikä K-vitamiinin 
imeytymisessä aina yhteen vuoteen saakka kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa. On kuitenkin 
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noudatettava varovaisuutta hoidettaessa potilaita, joilla on taipumusta K-vitamiinin tai rasvaliukoisten 
vitamiinien puutokseen (esim. imeytymishäiriöpotilaat). Näille potilaille suositellaan A-, D- ja E-
vitamiinipitoisuuksien seurantaa ja K-vitamiinipitoisuuden seurantaa hyytymistutkimuksin. 
Tarvittaessa annetaan vitamiinikorvaushoitoa. 
 
4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 
Raskaus 
Kliinisiä tietoja Cholestagel-valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole käytettävissä. Eläinkokeissa 
ei ole havaittu raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai syntymän jälkeiseen 
kehitykseen kohdistuvia suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia (ks. kohta 5.3). On noudatettava 
varovaisuutta määrättäessä Cholestagel-valmistetta raskaana oleville naisille. 
 
Imetys 
Cholestagel-valmisteen turvallisuutta imettäville naisille ei ole määritetty. On noudatettava 
varovaisuutta määrättäessä Cholestagel-valmistetta imettäville naisille. 
 
Hedelmällisyys 
Tietoja Cholestagel-valmisteen vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole. Rotille tehty tutkimus 
ei aiheuttanut hedelmällisyysparametreissa eroja ryhmien välillä, mikä saattaa viitata kolesevelaamin 
hedelmällisyysvaikutuksiin. 
 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 
 
Cholestagel-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. 
 
4.8 Haittavaikutukset 
 
Turvallisuusprofiilin yhteenveto 
Useimmin esiintyviä haittavaikutuksia ovat ilmavaivat ja ummetus, jotka ovat ruoansulatuselimistön 
luokassa. 
 
Taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista 
Kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista, joissa oli mukana noin 1400 potilasta, sekä myynnin 
aloittamisen jälkeen raportoitiin seuraavia haittavaikutuksia Cholestagel-valmistetta saaneilla 
potilailla.  
 
Haittavaikutusten yleisyys on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), 
melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen 
(< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). 
 

Hermosto 
Yleiset: päänsärky 
Ruoansulatuselimistö 
Hyvin yleiset: ilmavaivat*, ummetus* 
Yleiset: oksentelu, ripuli*, ruuansulatusvaivat*, vatsakipu, 
epänormaalit ulosteet, pahoinvointi, vatsan turpoaminen 
Melko harvinaiset: dysfagia 
Hyvin harvinaiset: haimatulehdus 
Tuntematon: suolitukos*,** 
Luusto, lihakset ja sidekudos 
Harvinaiset: lihaskipu 
Tutkimukset 
Yleiset: Suurentunut seerumin triglyseridipitoisuus  
Harvinaiset: Suurentunut seerumin transaminaasiaktiivisuus  

* katso alta lisätietoja. 
** markkinoille tulon jälkeen havaitut haittavaikutukset 
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Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus 
Näissä samoissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ilmavaiva- ja ripulioireiden ilmaantuvuus 
tutkimusten alussa oli suurempi lumelääkettä saaneilla kuin vaikuttavaa lääkettä saaneilla. Vain 
ummetusta ja ruuansulatusvaivoja oli enemmän Cholestagel-valmistetta saaneilla kuin lumelääkettä 
saaneilla. 
 
Suolitukoksia esiintyy todennäköisesti enemmän potilailla, joilla on aiemmin ollut suolitukos tai joille 
on tehty suolenpoisto. 
 
Cholestagel samanaikaisesti statiinien ja etsetimibin kanssa oli hyvin siedetty, ja havaitut 
haittavaikutukset olivat yhdenmukaisia statiini- tai etsetimibimonoterapian tunnetun 
turvallisuusprofiilin kanssa. 
 
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista 
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
 
4.9 Yliannostus 
 
Koska Cholestagel ei imeydy, systeemitoksisuuden mahdollisuus on pieni. Maha-suolikanavan oireita 
voi ilmetä. Valmisteen vaikutuksia ei ole tutkittu annoksilla, jotka ovat suurempia kuin suurin 
suositettu annos (4,5 g (7 tablettia) vuorokaudessa). 
 
Yliannostuksen sattuessa tärkein mahdollinen haittavaikutus on maha-suolikanavan tukos. Tällaisen 
mahdollisen tukoksen hoito riippuu tukoksen sijainnista, asteesta ja siitä, onko suoliston liike normaalia 
vai ei. 
 
 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
5.1 Farmakodynamiikka 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: lipidiä muokkaava aine, sappihappoja sitovat lääkkeet. ATC-koodi: 
C10AC04 
 
Vaikutusmekanismi 
Cholestagel-valmisteen vaikuttavan aineen, kolesevelaamin vaikutusmekanismia on tutkittu lukuisissa 
in vitro and in vivo -tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, että kolesevelaami sitoo 
sappihappoja, glykokolihappo mukaan lukien, joka on tärkein ihmisen elimistön tuottama sappihappo. 
Kolesteroli on sappihappojen ainoa lähtöyhdiste. Normaalissa ruuansulatuksessa sappihapot erittyvät 
suolistoon. Suurin osa sappihapoista imeytyy sen jälkeen suolistosta ja palaa takaisin maksaan 
enterohepaattisen kiertokulun kautta. 
 
Kolesevelaami on imeytymätön, lipidien määrää vähentävä polymeeri, joka sitoo suolistossa 
sappihappoja ja estää niiden uudelleen imeytymistä. Sappihappoja sitovien lääkeaineiden 
LDL-kolesterolia vähentävä vaikutusmekanismi toimii seuraavasti: Kun elimistön sappihappovarastot 
loppuvat, maksan kolesteroli-7-α-hydroksylaasientsyymin määrä lisääntyy, mikä lisää kolesterolin 
muuttumista sappihapoiksi. Tämä lisää kolesterolin tarvetta maksasoluissa, mikä lisää kolesterolia 
syntetisoivan reduktaasientsyymin, hydroksimetyyli-glutaryyli-koentsyymi A:n (HMG-CoA:n) 
transkriptiota ja aktiivisuutta. Tämä suurentaa maksasolujen LDL-reseptoreiden määrää. 
Samanaikaisesti VLD-lipoproteiinien synteesi saattaa kiihtyä. Nämä kompensatoriset vaikutukset 
lisäävät LDL-kolesterolin poistumista verestä, mikä pienentää seerumin LDL-kolesterolipitoisuutta. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Kuuden kuukauden kestoisessa annos-vaste-tutkimuksessa annettiin potilaille, joilla oli primaarinen 
hyperkolesterolemia, 3,8 tai 4,5 g Cholestagel-valmistetta vuorokaudessa. LDL-kolesterolipitoisuus 
pieneni 15 –18 %, joka ilmeni kahden viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Sen lisäksi 
kokonaiskolesterolipitoisuus pieneni 7–10 %, HDL-kolesterolipitoisuus suureni 3 % ja 
triglyseridipitoisuus suureni 9–10 %. Apo-B:n pitoisuus pieneni 12 %. Vertailuryhmässä potilaat 
saivat lumelääkettä ja heidän LDL-kolesteroli-, kokonaiskolesteroli-, HDL-kolesteroli- ja apo-B-
pitoisuutensa eivät muuttuneet mutta triglyseridipitoisuus suureni 5 %. Tutkimuksissa, joissa annettiin 
Cholestagel-valmistetta yhtenä annoksena aamiaisen yhteydessä tai yhtenä annoksena päivällisen 
yhteydessä tai jaettuina annoksina aamiaisen ja päivällisen yhteydessä, ei ilmennyt merkitseviä eroja 
LDL-kolesterolipitoisuuden pienenemisessä eri annostusvaihtoehtojen välillä. Tosin yhdessä 
tutkimuksessa triglyseridipitoisuus pyrki suurenemaan, kun Cholestagel-valmistetta annettiin yhtenä 
annoksena aamiaisen yhteydessä. 
 
Kuuden viikon kestoisessa, satunnaistetussa tutkimuksessa annettiin 129 potilaalle, joilla oli 
sekamuotoinen hyperlipidemia, joko 160 mg fenofibraattia ja 3,8 g Cholestagel-valmistetta tai 
pelkästään fenofibraattia. Fenofibraattia ja Cholestagel-valmistetta saaneiden potilaiden (64 potilasta) 
LDL-kolesterolipitoisuudet pienenivät 10 %, mutta pelkästään fenofibraattia saaneiden potilaiden 
(65 potilasta) pitoisuudet suurenivat 2 %. Myös non-HDL-kolesteroli-, kokonaiskolesteroli- ja apo-B-
pitoisuudet pienenivät. Samalla havaittiin pieni, 5 %:n, tilastollisesti merkityksetön 
triglyseridipitoisuuden suureneminen. Ei tunneta fenofibraatin ja Cholestagel-valmisteen yhteiskäytön 
vaikutusta myopatian tai maksatoksisuuden riskiin. 
 
Satunnaistetuissa, kaksoissokoissa, lumelääkekontrolloiduissa monikeskustutkimuksissa, joissa oli 
487 potilasta, LDL-kolesterolipitoisuus pieneni vielä 8–16 % lisää, kun annettiin samanaikaisesti 2,3–
3,8 g Cholestagel-valmistetta ja statiinia (atorvastatiinia, lovastatiinia tai simvastatiinia). 
 
Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa monikeskus- ja rinnakkaisryhmä-
tutkimuksessa annettiin 86 potilaalle, joilla oli primaarinen hyperkolesterolemia, joko 3,8 g 
Cholestagel-valmistetta ja 10 mg etsetimibiä tai pelkästään 10 mg etsetimibiä ja verrattiin näiden 
annosten vaikutusta LDL-kolesterolipitoisuuksiin 6 viikkoa kestäneen hoitojakson aikana. 
Yhdistelmähoitona annetut 10 mg etsetimibiä ja 3,8 g Cholestagel-valmistetta vuorokaudessa ilman 
statiinia pienensivät LDL-kolesterolipitoisuutta merkitsevästi 32 %, eli Cholestagel ja etsetimibi 
yhdessä pienensivät LDL-kolesterolipitoisuutta 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin pelkkä etsetimibi. 
 
Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa annettiin 
86 potilaalle, joilla oli familiaalinen hyperkolesterolemia, 3,8 g Cholestagel-valmistetta vuorokaudessa 
statiinin ja etsetimibin siedetyn enimmäisannoksen kanssa. Potilaista yhteensä 85 % sai joko 
atorvastatiinia (50 % potilaista sai 80 mg) tai rosuvastatiinia (72 % potilaista sai 40 mg). Cholestagel 
pienensi LDL-kolesterolipitoisuutta tilastollisesti merkitsevästi 11 % 6 viikon kuluttua ja 11 % 
12 viikon kuluttua, kun taas lumeryhmässä LDL-kolesterolipitoisuus suureni 7 % ja 1 %. Lähtöarvot 
olivat Cholestagel- ja lumeryhmissä keskimäärin 3,75 mmol/l ja 3,86 mmol/l. Cholestagel-ryhmässä 
triglyseridipitoisuudet suurenivat 19 % 6 viikon kuluttua ja 13 % 12 viikon kuluttua, lumeryhmässä 
6 % ja 13 %, mutta erot suurenemisessa eivät olleet merkitseviä. HDL-kolesteroli- ja hsCRP-
pitoisuudet eivät myöskään eronneet merkitsevästi lumeryhmän pitoisuuksista 12 viikon kuluttua. 
 
Pediatriset potilaat 
Kahdeksan viikon kestoisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa 
monikeskustutkimuksessa arvioitiin Cholestagel-valmisteen 1,9 tai 3,8 g:n vuorokausiannoksen 
turvallisuutta ja tehoa lapsipotilailla, joilla oli heterotsygoottinen FH. Tutkimukseen osallistui 194 10–
17-vuotiasta poikaa ja tyttöä, joiden kuukautiset ovat alkaneet. Osaa potilaista oli hoidettuvakaalla 
statiiniannoksella (47 potilasta, 24 %), ja osa ei ollut saanut aiemmin lipidipitoisuutta pienentävää 
hoitoa (147 potilasta, 76 %). Cholestagel pienensi LDL-kolesterolipitoisuutta kaikilla potilailla 
tilastollisesti merkitsevästi 11 % 3,8 g:n vuorokausiannoksella ja 4 % 1,9 g:n vuorokausiannoksella, 
kun taas lumeryhmässä LDL-kolesterolipitoisuus nousi 3 %. Potilailla, jotka eivät olleet saaneet 
aiemmin statiinihoitoa ja jotka saivat Cholestagel-valmistetta monoterapiana, Cholestagel pienensi 
LDL-kolesterolipitoisuutta tilastollisesti merkitsevästi 12 % 3,8 g:n vuorokausiannoksella ja 7 % 
1,9 g:n vuorokausiannoksella, kun taas lumeryhmässä LDL-kolesterolipitoisuus pieneni 1 % (ks. kohta 
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4.2). Cholestagel-valmistetta ei vaikuttanut merkitsevästi kasvuun, sukupuoliseen kypsymiseen, 
rasvaliukoisten vitamiinien pitoisuuksiin tai hyytymistekijöihin, ja Cholestagel-valmisteen 
haittavaikutusprofiili oli verrattavissa lumelääkettä saaneiden haittavaikutusprofiiliin. 
 
Cholestagel-valmistetta ei ole verrattu kliinisissä tutkimuksissa suoraan muihin sappihappoja sitoviin 
lääkkeisiin.  
 
Tähän mennessä ei ole tehty tutkimuksia, joissa olisi suoran selvitetty, onko Cholestagel-mono- tai 
yhdistelmäterapialla vaikutusta sydän- ja verisuonitautisairastuvuuteen tai -kuolleisuuteen.  
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Cholestagel ei imeydy maha-suolikanavasta. 
 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 
 
Haittoja on koe-eläimissä todettu vain silloin, kun on käytetty altistusta, joka ylittää suurimman 
ihmisille käytettävän annostuksen niin huomattavasti, että asialla on kliinisen käytön kannalta vain 
vähäinen merkitys. 
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Tabletin ydin: 
mikrokiteinen selluloosa (E460) 
vedetön kolloidinen pii 
magnesiumstearaatti 
puhdistettu vesi. 
 
Kalvopäällyste: 
hypromelloosi (E464) 
diasetyloituja monoglyserideja. 
 
Painomuste: 
musta rautaoksidi (E172) 
hypromelloosi (E464) 
propeeniglykoli. 
 
6.2 Yhteensopimattomuudet 
 
Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 
 
2 vuotta. 
 
6.4 Säilytys 
 
Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. 
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6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 

Polypropeenikorkillisia suurtiheyspolyeteenipurkkeja 
Pakkauskoot: 24 tablettia (1 X 24) 

100 tablettia (2 X 50) 
180 tablettia (1 X 180) 

Polypropeenikorkillisia suurtiheyspolyeteenipurkkeja ilman ulkopakkausta. 
Pakkauskoot: 180 tablettia (1 X 180) 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet 

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Saksa 

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/268/001-004 

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 10 maaliskuuta 2004 

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 30 maaliskuuta 2009 

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 
http://www.ema.europa.eu/. 

http://www.ema.europa.eu/
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C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT 

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA 
KÄYTTÖÄ 
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A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA 
 
Erän vapauttamisesta vastaavan (vastaavien) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite 
(osoitteet) 
 
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland 
 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET 
 
Reseptilääke 
 
 
C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 
• Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset 
Myyntiluvan haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset 
niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo), josta 
säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan 
verkkoportaalissa. 
 
 
D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN 

TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ 
 
• Riskinhallintasuunnitelma (RMP) 
Myyntiluvan haltijan on tehtävä lääketurvasuunnitelmassa ja tehon seurantasuunnitelmassa kuvatut 
lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa 1.8.2 esitetyssä RMP:ssä, sekä kaikissa 
ihmislääkevalmistekomitean (CHMP) hyväksymissä RMP:n myöhemmissä päivityksissä.  
 
Päivitetty RMP tulee toimittaa 
• Euroopan lääkeviraston pyynnöstä 
• kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa 

hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite 
(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa). 

 
Jos määräaikaisen turvallisuuskatsauksen (PSUR) toimittaminen ja riskinhallintasuunnitelman (RMP) 
päivitys osuvat samaan aikaan, ne voidaan toimittaa samanaikaisesti. 
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LIITE III 
 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
ULKOPAKKAUS JA PURKIN ETIKETTI (24, 100 JA 180 TABLETTIA) PAKKAUKSELLA 
PURKIN ETIKETTI (180 TABLETTIA) ILMAN PAKKAUSTA 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Kolesevelaami 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
 
Tabletti sisältää 625 milligrammaa kolesevelaamihydrokloridia. 
 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
24 kalvopäällysteistä tablettia 
100 kalvopäällysteistä tablettia 
180 kalvopäällysteitä tablettia 
 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Suun kautta. 
Tabletit otetaan nesteen kera ja ruuan kanssa. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Käyt. viim. 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Pidä purkki tiiviisti suljettuna, jotta valmiste on suojattu kosteudelta. 
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10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVIEN JÄTEMATERIAALIEN HÄVITTÄMISEKSI, JOS 
TARPEEN 

 
 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Saksa 
 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
EU/1/03/268/001  24 tablettia 
EU/1/03/268/002  100 tablettia 
EU/1/03/268/003  180 tablettia pakkauksella 
EU/1/03/268/004  180 tablettia ilman pakkausta 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Erä 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
Reseptilääke. 
 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA  
 
Cholestagel 
625 mg 
 
 
17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI 
 
2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. 
 
 
18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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B. PAKKAUSSELOSTE 



18 

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle 
 

Cholestagel 625 mg, kalvopäällysteiset tabletit 
Kolesevelaami 

 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää 
sinulle tärkeitä tietoja.  
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää , käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. 
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka 

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 
 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:  
1. Mitä Cholestagel on ja mihin sitä käytetään 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cholestagel-tabletteja 
3. Miten Cholestagel-tabletteja otetaan 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Cholestagel-tablettien säilyttäminen 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
 
1. Mitä Cholestagel on ja mihin sitä käytetään 
 
Cholestagel-valmisteen vaikuttava aine on kolesevelaami (hydrokloridina). Cholestagel vähentää 
veren kolesterolipitoisuutta. Lääkärin tulisi määrätä sinulle Cholestagel-tabletteja vain, jos pelkkä 
vähärasvainen ja -kolesterolinen ruokavalio ei riitä. 
 
Cholestagel vaikuttaa suolistossa sitomalla maksan tuottamia sappihappoja ja kuljettamalla sappihapot 
elimistöstä ulosteisiin. Tämä estää sappihappojen luonnollisen imeytymisen takaisin elimistöön. 
Koska sappihapot eivät palaa elimistöön, maksan on tuotettava lisää sappihappoja. Maksa käyttää 
veren kolesterolin tähän tarkoitukseen, mikä pienentää veren kolesterolipitoisuutta. 
 
Cholestagel-tabletteja määrätään aikuisille primaarisen hyperkolesterolemian hoitoon. Tässä tilassa 
veren kolesterolipitoisuus on normaalia suurempi.  
- Cholestagel-tabletteja voidaan määrätä ainoaksi kolesterolia alentavaksi lääkkeeksi 

vähärasvaisen ja vähäkolesterolisen ruokavalion rinnalle, jos statiinit eivät jostakin syystä 
sovellu tai potilas ei siedä niitä. (Statiinit ovat kolesterolipitoisuutta pienentäviä lääkkeitä, jotka 
vaikuttavat maksan kautta.)  

- Cholestagel-tabletteja voidaan käyttää statiinilääkkeen kanssa, jos pelkkä statiinilääke yhdessä 
vähärasvaisen ja vähäkolesterolisen ruokavalion kanssa ei riitä pitämään kolesterolipitoisuutta 
riittävän pienenä. 

- Cholestagel-tabletteja voidaan käyttää myös etsetimibilääkkeen kanssa joko statiinin kanssa tai 
ilman statiinia (etsetimibi on kolesterolipitoisuutta pienentävä lääke, joka toimii vähentämällä 
kolesterolin imeytymistä suolesta). 

 
 
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cholestagel-tabletteja 
 
Älä ota Cholestagel-tabletteja 
- jos olet allerginen kolesevelaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu 

kohdassa 6) 
- jos sinulla on sappiteiden (sappea kuljettavien tiehyiden) tai suoliston tukos 
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Jos sinulle on määrätty Cholestagel-tabletteja ja samanaikaisesti statiinilääkitys tai jokin muu lääke, 
sinun pitää lukea myös statiinilääkkeen tai sen muun lääkkeen pakkausseloste ennen lääkityksen 
aloittamista.  
 
Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cholestagel-tabletteja 
- jos veren triglyseridipitoisuutesi (kuuluu veren rasvoihin) on yli 3,4 mmol/l 
- jos sinulla on nielemisvaikeuksia tai sinulla on merkittävä maha- tai suolistosairaus 
- jos sinulla on ummetusta, Cholestagel voi lisätä tai vaikeuttaa sitä. Tämä on erityisen tärkeää, 

jos sinulla on sepelvaltimotauti ja/tai angina pectoris (rasitusrintakipu).  
 
Jos arvelet, että jokin edellä mainittu seikka koskee sinua, sinun pitää ilmoittaa siitä lääkärillesi tai 
apteekkiin ennen kuin ryhdyt käyttämään Cholestagel-valmistetta. 
 
Lääkärin tulee varmistaa ennen Cholestagel-hoidon aloittamista, etteivät tietyt seikat ole osaltaan 
syynä suurentuneisiin kolesterolipitoisuuksiin. Näitä voivat olla mm. huonossa hoitotasapainossa 
oleva diabetes, hoitamaton hypotyreoosi (pieni kilpirauhashormonipitoisuus, johon ei anneta hoitoa), 
virtsassa olevat proteiinit (nefroottinen oireyhtymä), veren muuttuneet proteiinipitoisuudet 
(dysproteinemiat) sekä sappiteiden ahtauma (obstruktiivinen maksasairaus). 
 
Lapset ja nuoret 
Valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten (alle 18-vuotiaiden) hoidossa ei ole tutkittu. Sen vuoksi 
Cholestagel-tabletteja ei suositella annettavaksi tälle potilasryhmälle. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Cholestagel 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat 
käyttää muita lääkkeitä.  
Jos lääkärisi epäilee, että Cholestagel saattaa vaikuttaa toisen käyttämäsi lääkkeen imeytymiseen, hän 
saattaa pyytää sinua ottamaan Cholestagel-tabletit vähintään 4 tuntia ennen tai aikaisintaan 4 tuntia 
toisen lääkkeen ottamisen jälkeen. Jos sinun on otettava muita lääkkeitä useammin kuin kerran 
vuorokaudessa, muista, että voit ottaa Cholestagel-tabletit kerran vuorokaudessa. 
 
Cholestagel voi muuttaa seuraavien lääkkeiden vaikutuksia: 
• antikoagulantit eli ”verenohennuslääkkeet” (esim. varfariini, joka vaikuttaa veren hyytymiseen). 

Jos käytät antikoagulanttilääkitystä (”verenohennuslääkitystä”), sovi lääkärisi kanssa veren 
hyytymistason seurannasta. Tämä on tärkeää, sillä Cholestagel voi vaikuttaa K-vitamiinin 
imeytymiseen ja sitä kautta heikentää veren hyytymistä säätelevän varfariinilääkkeen tehoa.  

• kilpirauhashormonin korvaushoitoon käytettävät lääkkeet (esim. tyroksiini tai levotyroksiini) 
• e-pillerit (raskauden ehkäisyyn) 

On tärkeää, että otat Cholestagel-tabletin aikaisintaan 4 tuntia ehkäisypillerin jälkeen, jotta 
ehkäisyteho ei muuttuisi. 

• verapamiili tai olmesartaani (verenpainelääkkeet). On tärkeää, että olmesartaani otetaan 
vähintään neljä tuntia aikaisemmin kuin Cholestagel. 

• diabeteslääkkeet (diabeteksen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten metformiini depottabletit, 
glimepiridi, glipitsidi, pioglitatsoni, repaglinidi tai glibenklamidi). Jos käytät diabeteslääkkeitä, 
hoidosta on keskusteltava lääkärin kanssa, jotta terveydentilaasi voidaan seurata huolellisesti. 
On tärkeää, että otat glimepiridin ja glipitsidin vähintään neljä tuntia aikaisemmin kuin 
Cholestagel-tabletit. 

• epilepsialääkkeet (kuten fenytoiini) 
• siklosporiini (lääke, joka hillitsee immuunijärjestelmän reaktioita). 
• ursodeoksikoolihappo (lääke, jolla liuotetaan sappikiviä tai hoidetaan tiettyjä kroonisia 

maksasairauksia). 
 
Jos aiot käyttää Cholestagel-tabletteja samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa, lääkäri ehkä määrää 
verikokeita varmistaakseen, ettei Cholestagel-tableteilla ole yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden 
kanssa.  
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Jos sinulla on jokin sairaus tai tila, joka aiheuttaa A-, D-, E- tai K-vitamiinin puutetta, lääkärisi haluaa 
ehkä tarkastaa vitamiinitasosi ajoittain Cholestagel-tablettien ottamisen aikana. Hän voi tarvittaessa 
neuvoa ottamaan lisävitamiineja. 
 
Raskaus ja imetys 
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy 
lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 
 
Jos sinulle määrätään samanaikaisesti Cholestagel-tabletteja ja statiinilääkitystä, on tärkeää, että kerrot 
lääkärille, jos olet raskaana, sillä statiineja ei saa käyttää raskauden aikana. Sinun pitää lukea 
statiinilääkkeen mukana toimitettu pakkausseloste. 
Kerro lääkärillesi, jos imetät. Lääkäri saattaa lopettaa lääkityksen. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Cholestagel-tabletit eivät vaikuta ajokykyyn eivätkä koneiden käyttökykyyn. 
 
 
3. Miten Cholestagel-tabletteja otetaan 
 
Ennen Cholestagel-hoidon aloittamista sinun on noudatettava kolesterolia alentavaa ruokavaliota, jota 
sinun on jatkettava lääkehoidon aikanakin. 
 
Käytä Cholestagel-valmistetta juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista 
ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos otat Cholestagel-tabletteja samanaikaisesti toisen 
lääkkeen kanssa, on mahdollista, että lääkärisi neuvoo ottamaan Cholestagel-tabletit vähintään 4 tuntia 
ennen tai aikaisintaan 4 tuntia muiden lääkkeiden ottamisen jälkeen, kuten kohdassa 2 on kuvattu. 
Jos otat Neoral®- tai siklosporiini-nimistä lääkettä, ota se aina yhdenmukaisessa vuorokausirytmissä 
Cholestagel-tablettien kanssa, joko aina samanaikaisesti tai aina eri aikaan tietyn tuntimäärän kuluttua. 
 
Ota Cholestagel-tabletit ruuan ja juoman kanssa. Tabletit niellään kokonaisina. Tabletteja ei saa 
rikkoa, murskata tai pureskella. 
 
Yhdistelmähoito 
Kun Cholestagel-valmistetta käytetään samanaikaisesti statiini- tai etsetimibilääkkeen tai molempien 
kanssa, Cholestagel-valmisteen suositeltu annos on 4 - 6 tablettia vuorokaudessa suun kautta. Lääkäri 
voi määrätä Cholestagel-tabletit otettavaksi joko kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Molemmissa 
tapauksissa Cholestagel-tabletit on otettava aterian yhteydessä. Statiini- ja etsetimibilääkityksen 
annostelussa tulee noudattaa kyseisen lääkkeen annosteluohjeita. Lääkärin määräyksen mukaan voit 
ottaa lääkkeet joko samaan aikaan tai eri aikoina. 
 
Cholestagel ainoana kolesterolilääkkeenä 
Cholestagel-valmisteen suositeltu annos on 3 tablettia kahdesti vuorokaudessa aterioiden yhteydessä 
tai 6 tablettia kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä. Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annoksen 
7 tablettiin vuorokaudessa. 
 
Jos otat Cholestagel-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi 
Ota yhteys lääkäriin. Ummetus tai turvotus on mahdollista. 
 
Jos unohdat ottaa Cholestagel-tabletteja 
Voit ottaa unohtuneen annoksen myöhemmin aterian yhteydessä, mutta älä ota yhtenä päivänä 
suurempaa tablettimäärää kuin mitä lääkäri on määrännyt otettavaksi päivittäin. 
 
Jos lopetat Cholestagel-hoidon 
Kolesteroli voi nousta hoitoa edeltävälle tasolle.  
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
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4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
 
Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Cholestagel-tabletteja käyttäneillä potilailla. 
Hyvin yleiset (saattaa esiintyä yli yhdellä kymmenestä käyttäjästä): ilmavaivat, ummetus. 
Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä kymmenestä käyttäjästä): oksentelu, ripuli, 
ruuansulatusvaivat, vatsakipu, epänormaalit ulosteet, huonovointisuus, turvotus, päänsärky, 
suurentunut veren triglyseridipitoisuus (triglyseridit ovat veren rasvoja). 
Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä sadasta käyttäjästä): lihaskivut, kohonneet 
maksan entsyymitasot veressä, nielemisvaikeudet. 
Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä 10 000 käyttäjästä): haimatulehdus. 
Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): 
suolitukokset (joita voi esiintyä enemmän potilailla, joilla on ollut aiemmin suolitukos tai joille on 
tehty suolenpoisto). 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös 
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 
 
 
5. Cholestagel-tablettien säilyttäminen 
 
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
 
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja purkin etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (käyt. 
viim.) jälkeen. 
 
Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. 
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
 
Mitä Cholestagel sisältää 
 
- Vaikuttava aine on kolesevelaami (hydrokloridina). Tabletti sisältää 625 milligrammaa 

kolesevelaamia. 
- Muut aineet (apuaineet) ovat: 
Tabletin ydin: 
mikrokiteinen selluloosa (E460) 
vedetön piikolloidi 
magnesiumstearaatti 
puhdistettu vesi 
 
Kalvopäällyste: 
hypromelloosi (E464) 
diasetyloidut monoglyseridit 
 
Painomuste: 
musta rautaoksidi (E172) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


22 

hypromelloosi (E464) 
propeeniglykoli 
 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) 
 
Cholestagel-tabletit ovat luonnonvalkoisia, kapselinmuotoisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa 
toisella puolella merkintä "C625". Tabletit on pakattu muovipurkkeihin, joissa on turvakorkki. Purkit 
sisältävät 24 (1 x 24), 50 (2 x 50) tai 180 (1 x 180) tablettia. Pakkauskoot ovat 24, 100 ja 180 tablettia. 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
Myyntiluvan haltija 
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH 
Ziegelhof 24 
17489 Greifswald 
Saksa 
 
Valmistaja 
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland 
 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 
 
Muut tiedonlähteet 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta: 
http://www.ema.europa.eu/. 
 

http://www.ema.europa.eu/
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