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LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, 
ANTOREITEISTÄ, HAKIJASTA JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA
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Jäsenvaltio 
 
Myyntiluvan haltija Hakija 

 
Kauppanimi Vahvuus 

 
Lääkemuoto 

 
Antoreitti 

Belgia  International Pharmaceutical 
Services (IPS), Jozef Nellenslei 
10, 2100 Deurne, Belgium 

Nifedipine TEVA 30/60 
mg retard 

30 mg / 60 mg Depottabletti Suun kautta 

Alankomaat Pharmamatch BV, Stationsweg 
Oost 281-D, 3931 ER 
Woudenberg, The Netherlands 

 Nifedipine Pharmamatch 
retard 30/60 mg 

30 mg / 60 mg Depottabletti Suun kautta 

Iso-Britannia  Neolab Ltd., 
57 High Street, Odiham, Hants, 
RG29 1LF 
United Kingdom 

Neozipine XL 30/60 mg 30 mg / 60 mg Depottabletti Suun kautta 
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LIITE II 
 

EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET 
VALMISTEYHTEENVETOJEN, PAKKAUSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN 

MUUTTAMISELLE  
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TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
YHTEENVETO NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARD 30/60 mg -valmisteen ja 
liitännäisnimien (ks. liite I) TIETEELLISESTÄ ARVIOINNISTA 
 

Tähän mennessä vähäiset tiedot altistumisesta lääkkeelle ensimmäisten kolmen raskauskuukauden 
aikana eivät ole osoittaneet, että synnynnäisten poikkeavuuksien esiintyvyys olisi yleisempää kuin 
väestössä yleensä. Lisäksi nifedipiinin käyttö on joissakin tapauksissa välttämätöntä niiden raskaana 
olevien naisten hoidossa, joilla on korkea verenpaine. On tilanteita, joissa muut hoitovaihtoehdot eivät 
sovi tai joissa kalsiumin antagonistit sopivat sisällytettäväksi eri lääkkeiden yhdistelmään, kun hyöty-
riskisuhde on huolellisesti arvioitu. Nifedipiinin pitäminen vasta-aiheisena naisilla, jotka voivat saada 
lapsia, eli sen katsominen vasta-aiheiseksi raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jakson alusta, 
merkitsisi, ettei olisi mahdollisuuksia käyttää tätä lääkettä kyseisellä kohdeväestöllä. Nifedipiiniä ei 
nimittäin voida pitää teratogeenisenä tuotteena. Tosiasia on, että EU:n markkinoilla on nifedipiiniä 
sisältäviä tuotteita, joita ei ole katsottu vasta-aiheisiksi raskaana olevilla eikä naisilla, jotka voivat tulla 
raskaaksi. Niinpä hakijan kohtaan 4.6 Raskaus ja imetys ehdottama varoitus naisille, jotka saattavat 
tulla raskaaksi, on asianmukainen ja riittävä.  

On joitakin tietoja, jotka osoittavat, että nifedipiiniä erittyy vähän äidinmaitoon. Ei voida sulkea pois 
sitä mahdollisuutta, että tämä voi vaikuttaa vastasyntyneeseen. CHMP ei kuitenkaan pidä perusteltuna 
katsoa nifedipiini vasta-aiheiseksi imettävillä äideillä. Niinpä ehdotettu sanamuoto 
valmisteyhteenvedon kohdassa 4.6 imettämisen välttämisestä hoidon aikana on riittävä.  
 
Päätelmänä todettakoon hyöty-riskisuhteen puoltavan sitä käsitystä, että nifedipiinin käyttöä ei ole 
syytä katsoa vasta-aiheiseksi mahdollisesti raskaaksi tulevilla tai imettävillä naisilla. 
 
PERUSTEET VALMISTEYHTEENVETOJEN, PAKKAUSMERKINTÖJEN JA 
PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE  
 
Ottaen huomioon, että  
 

- käsittelypyynnön aiheena oli sopia siitä, olisiko nifedipiini katsottava vasta-aiheiseksi naisille, 
jotka voivat tulla raskaaksi, tai imettäville naisille, ja muuttaa valmisteyhteenvetoa saatavilla 
olevien turvallisuutta koskevien tietojen mukaisesti 

 
- hakijan ehdottamia valmisteyhteenvetoa, pakkausmerkintöjä ja pakkausselostetta on arvioitu 

toimitetun aineiston, komitean tieteellisen keskustelun sekä valmisteyhteenvetoa koskeviin 
ajantasaistettuihin, lokakuussa 2005 annettuihin ohjeisiin ja viimeisimpään 
laadunarviointiryhmän (QRD) mallien versioon 7 ehdotetun sanamuodon pohjalta 

 
CHMP suositteli myyntilupien myöntämistä. Liitteeseen III sisältyvät valmisteyhteenveto, 
pakkausmerkinnät ja pakkausseloste tuotteelle Nifedipine Pharmamatch Retard 30/60 mg ja sen 
rinnakkaisnimille (ks. liite I). 
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VALMISTEYHTEENVETO  
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg, depottabletti 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 

Yksi depottabletti sisältää 30 mg nifedipiiniä. 
 

 Apuaineet: 
 titaanidioksidi (E171):  väriaine 
 punainen rautaoksidi (E172): väriaine 
 

Täydellinen apuaineluettelo on kohdassa 6.1. 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 

Depottabletti 
 Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 

Vakaan, kroonisen angina pectoriksen oireenmukaiseen hoitoon monoterapiana tai yhdessä 
beetasalpaajan kanssa. 

 
Kaikenasteisen hypertension hoitoon. 

 
4.2 Annostus ja antotapa 

Otetaan suun kautta. 
Parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi annos on titrattava potilaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaan.   
Tavallista annosta on nostettava vähitellen kliinisten oireiden mukaan. 
 
Aikuisille suositellaan seuraavaa annostusta: 

 
Vakaa, krooninen angina pectoris (rasitusrintakipu): 
Suositeltava aloitusannos on yksi 30 mg:n tabletti kerran päivässä. Annosta voi nostaa 
yksilöllisten tarpeiden mukaan maksimiannokseen 90 mg kerran päivässä. 
 
Hypertensio: 
Suositeltava aloitusannos on yksi 30 mg:n tabletti kerran päivässä. Annosta voi nostaa 
yksilöllisten tarpeiden mukaan maksimiannokseen 90 mg kerran päivässä.  

 
Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella tai murskata. Tabletit on otettava 
mieluiten aamulla ja niiden kanssa tulee juoda lasi vettä (ei greippimehua, ks. myös kohta 4.5). 
Hoitava lääkäri päättää hoidon kestosta. 
 
Jos potilas on ensin käyttänyt jotakin muuta kalsiuminestäjää, Nifedipine Pharmamatch retard -
hoidon suositeltava aloitusannos on 30 mg kerran päivässä. Titraus korkeampaan annokseen 
voidaan aloittaa, kun kliininen tila sitä edellyttää. 
 
Maksan heikentynyt toiminta: 
Jos potilaan maksan toiminta on heikentynyt, hänen tilaansa on seurattava tarkasti. Vakavissa 
tapauksissa lääkeannoksen pienentäminen voi olla tarpeen. 
 
Munuaisten heikentynyt toiminta: 
Lääkeannosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt.  
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Lapset ja nuoret: 
Nifedipiiniä ei suositella lapsille ja nuorille, koska turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei 
ole osoitettu. 

 
4.3 Vasta-aiheet 

- yliherkkyys nifedipiinille, muille dihydropyridiineille tai jollekin apuaineista 
- raskaus (ks. kohta 4.6) 
- kardiogeeninen sokki, kliinisesti merkittävä aorttastenoosi, epävakaa angina pectoris tai 

viimeisen kuukauden aikana tapahtunut sydäninfarkti 
- rifampisiinin käyttö. 
 

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Erityistapauksissa nifedipiinin käyttö voi johtaa vaikeisiin angina pectoris -kipuihin, jotka 
johtuvat nopeasta imeytymisestä ja liian nopeasta verenpaineen laskusta.  Tällaisesta 
tapauksesta on ilmoitettava välittömästi hoitavalle lääkärille ja nifedipiini-hoito on lopetettava. 
 
Nifedipiini voi pahentaa sydämen dekompensaatiota, jos potilaalla on: 
- ahtautunut ulosvirtauskanava, jossa dekompensaation virtausvastus joskus lisääntyy 

(esim. aorttastenoosi) (ks. kohta 4.3). 
-  oikeanpuoleinen sydämen dekompensaatio, joka aiheuttaa toisinaan sydämen 

minuuttitilavuuden laskua ja lisääntynyttä nesteen kerääntymistä. 
 
Nifedipiiniä tulee käyttää varoen potilailla, joilla on (uhkaava) sormien ja/tai varpaiden iskemia, 
koska veren alentunut virtauspaine voi aiheuttaa paikallista verenpuutetta ja pahentaa näin 
iskemiaa.  
Jos potilaalla on ripuli, tabletti on ruoansulatuskanavassa lyhyemmän aikaa ja näin ollen myös 
lääkkeen vaikutusaika lyhenee. 
Nifedipine Pharmamatch retardia ei pidä käyttää potilailla, joilla on vakava gastrointestinaalinen 
kaventuma, sillä lääke saattaa aiheuttaa obstruktio-oireita. Obstruktio-oireita on havaittu myös 
potilailla, joilla gastrointestinaalista kaventumaa ei ole diagnosoitu. Nifedipine Pharmamatch 
retardia ei pidä määrätä myöskään potilaille, joilla on Kockin rakko (proktokolektomian 
jälkeinen ileostomia). 
 
Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on hyvin matala verenpaine (vakava 
hypotensio, jossa systolinen verenpaine on alle 90 mmHg). 
 
Hypotensiosta kärsivien potilaiden hoidossa on oltava varovainen, koska lääkkeen 
vaikutuksesta verenpaine saattaa alentua entisestään. 
Käytettäessä Nifedipine Pharmamatch retardia yhdessä muiden beetasalpaajavalmisteiden ja 
antihypertensiivisten aineiden kanssa on otettava huomioon aineiden yhteisvaikutus, joka voi 
johtaa posturaaliseen hypotensioon. Nifedipine Pharmamatch retard ei estä muun 
antihypertensiohoidon lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvaa rebound-ilmiötä. 
 
Valmistetta ei ole tarkoitettu sydäninfarktin sekundaariseen ehkäisyyn. 
 
Valmiste ei ole tarkoitettu akuutin angina pectoris -kohtauksen hoitoon. 
 
Hoidon turvallisuutta vakavan hypertension tapauksessa ei ole vahvistettu. 
 
Diabetespotilailla Nifedipine Pharmamatch retard voi muuttaa sokeritasapainoa, jolloin 
diabeteslääkitystä täytyy ehkä muuttaa. Jos on mahdollista, että potilaalla on hyperglykemia, 
nifedipiinin määräämisessä on oltava varovainen. 
 
Nifedipiini saattaa laskea verenpainetta merkittävästi dialyysipotilailla, joilla on vakava 
hypertensio ja hypovolemia.  
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Lääke ei sovellu potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, Lapp-
laktaasipuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö. 

 
Koeputkihedelmöitys 
Yksittäisissä koeputkihedelmöitystapauksissa kalsiuminestäjän, kuten nifedipiinin, on arveltu 
aiheuttavan siittiöiden päissä palautuvia biokemiallisia muutoksia, jotka saattavat heikentää 
siittiöiden hedelmöittämiskykyä. Miehillä, joilla koeputkihedelmöitys epäonnistuu toistuvasti 
eikä muuta selitystä löydy, kalsiuminestäjät tulee ottaa huomioon mahdollisena syynä 
hedelmöitysten epäonnistumiseen. 

 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

 
Nifedipiini metaboloituu sytokromi P450 3A4 -järjestelmän (CYP3A4) kautta suolen 
limakalvoilla ja maksassa. Tätä entsyymiä inhiboivat tai indusoivat lääkeaineet voivat vaikuttaa 
nifedipiinin imeytymiseen (nielemisen jälkeen) tai eliminointiin.  

 
Aineet, jotka indusoivat CYP3A4-entsyymiä 
 
Rifampisiini 
Rifampisiini indusoi voimakkaasti CYP3A4-järjestelmää. Yhteiskäytössä rifampisiinin kanssa 
nifedipiinin hyötyosuus heikentyy huomattavasti (AUC pienenee 95 %) ja siten myös lääkkeen 
teho laskee. Nifedipiinin ja rifampisiinin yhteiskäyttö on siksi kontraindisoitu. 

 
Fenytoiini 
Fenytoiini indusoi CYP3A4-järjestelmää. Yhteiskäytössä fenytoiinin kanssa nifedipiinin 
hyötyosuus heikentyy (AUC pienenee 70 %) ja siten myös lääkkeen teho laskee. Jos lääkkeitä 
käytetään samanaikaisesti, nifedipiinin kliinistä hoitovastetta on tarkkailtava ja 
nifedipiiniannoksen suurentamista mahdollisuuksien mukaan harkittava. Jos nifedipiiniannosta 
on suurennettu lääkkeiden yhteiskäytön aikana, nifedipiiniannoksen pienentämistä on 
harkittava, kun fenytoiinihoito lopetetaan. 

 
Aineet, jotka inhiboivat CYP3A4-entsyymiä 

 
Greippimehu 
Greippimehu inhiboi CYP3A4-järjestelmää. Greippimehun ja nifedipiinin yhteiskäyttö nostaa 
nifedipiinin konsentraatiota plasmassa, mikä johtuu heikentyneestä alkureitin metaboliasta. 
Tämän seurauksena nifedipiinin verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua. Jos 
greippimehua on käytetty säännöllisesti, mehun vaikutus voi kestää ainakin 3 vuorokautta 
viimeisen mehuannoksen ottamisen jälkeen. Greippimehun nauttimista ei suositella 
nifedipiinihoidon aikana (ks. myös kohta 5.2). 
 
Simetidiini 
Simetidiini inhiboi CYP3A4-järjestelmää nostaen nifedipiinin konsentraatiota plasmassa, mikä 
voi tehostaa nifedipiinin antihypertensiivistä vaikutusta. Tämä on otettava huomioon 
hypertensiota hoidettaessa. 

 
Erytromysiini, fluoksetiini, proteaasi-inhibiittorit ja atsoli-johdannaiset 
Kliinisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole suoritettu nifidipiinin yhteiskäytöstä CYP3A4-
järjestelmää inhiboivien vaikuttavien aineiden, kuten erytromysiinin, fluoksetiinin, proteaasi-
inhibiittoreiden (amprenaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri) ja atsoli-
johdannaisten (ketokonatsoli, itrakonatsoli ja flukonatsoli) kanssa. In vitro -tutkimuksissa 
joidenkin näistä aineista, kuten fluoksetiinin, indinaviirin ja ritonaviirin, on osoitettu inhiboivan 
CYP3A4-entsyymin kautta tapahtuvaa nifedipiinin metaboliaa. Mainittujen lääkeaineiden 
yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinin hyötyosuuden merkittävään kasvuun. 
Tähän ovat syynä heikentynyt alkureitin metabolia ja hidastunut eliminaatio. Yhteiskäytön 
aikana on tarkkailtava potilaan verenpainetta ja nifedipiiniannosta tarvittaessa pienennettävä. 
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Muut yhteisvaikutukset nifedipiinin kanssa 
 

Karbamatsepiini, fenobarbitoni ja valproaattihappo 
Joidenkin aineiden on osoitettu vaikuttavan nifedipiiniä rakenteellisesti muistuttavan 
kalsiuminestäjän nimodipiinin pitoisuuksiin plasmassa, joko entsyymi-induktion 
(karbametsapiini, fenobarbitoni) tai entsyymi-inhibition (valproaattihappo) seurauksena.  Siksi 
ei voida sulkea pois plasman nifedipiinipitoisuuden laskua tai nousua ja siitä aiheutuvia 
muutoksia lääkkeen tehossa.   

 
Verenpainelääkkeet 
Nifedipiinin verenpainetta alentava vaikutus voi voimistua, jos samanaikaisesti käytetään muita 
verenpainelääkkeitä. 
Jos nifedipiiniä käytetään yhdessä beetasalpaajien kanssa, potilasta on valvottava tarkasti, sillä 
yhteiskäyttö saattaa aiheuttaa vakavaa hypotensiota. Lisäksi yhteiskäyttö voi pahentaa sydämen 
vajaatoimintaa. 

 
Kinidiini 
Joissakin tutkimuksissa on havaittu plasman kohonneita nifedipiinipitoisuuksia yhteiskäytössä 
kinidiinin kanssa, kun taas toisissa tutkimuksissa kinidiinin ei ole todettu muuttavan nifedipiinin 
farmakokineettisiä ominaisuuksia. Jos kinidiiniä aletaan käyttää nifedipiinihoidon aikana, 
potilaan verenpainetta on seurattava tarkasti. Nifedipiiniannosta on tarvittaessa pienennettävä 
(ks. myös alakohta ”Nifedipine Pharmamatch retardin vaikutukset muihin vaikuttaviin 
aineisiin”). 

 
Kinupristiini/dalfopristiini 
Kinupristiinin/dalfopristiinin yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinipitoisuuksien 
nousuun plasmassa (huippupitoisuus (Cmax ) nousee 33 % verrattuna plaseboon). Yhteiskäytön 
aikana on tarkkailtava potilaan verenpainetta ja nifedipiiniannosta tarvittaessa pienennettävä. 

 
Diltiatseemi 
Diltiatseemi vähentää nifedipiinin poistumaa. Lääkkeiden samanaikainen käyttö edellyttää 
varovaisuutta. Nifedipiiniannoksen pienentämistä voi harkita. 

 
Sisapriidi 
Sisapriidin yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinipitoisuuksien nousuun 
plasmassa. Yhteiskäytön aikana on tarkkailtava potilaan verenpainetta ja nifedipiiniannosta 
tarvittaessa pienennettävä. 
 
Digoksiini 
Digoksiinin yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi vähentää digoksiinin poistumaa ja siten johtaa 
digoksiinipitoisuuksien nousuun plasmassa. Varotoimena on tutkittava, esiintyykö potilaalla 
digoksiinin yliannostuksen oireita. Plasmassa havaittavan digoksiinimäärän perusteella voidaan 
tarvittaessa harkita glykosidiannoksen pienentämistä.   

 
Kinidiini 
Käytettäessä kinidiiniä samanaikaisesti nifedipiinin kanssa on yksittäisissä tapauksissa havaittu 
seerumin kinidiinipitoisuuksien laskua ja toisaalta nousua nifedipiinihoidon lopettamisen 
jälkeen. Siksi on suositeltavaa seurata plasman kinidiinipitoisuutta. Kinidiiniannoksen 
tarkentaminen tarvittaessa on suositeltavaa, jos nifedipiinihoito aloitetaan tai lopetetaan 
kinidiinihoidon aikana (ks. myös alakohta ”muiden lääkkeiden yhteisvaikutus Nifedipine 
Pharmamatch reatrdin kanssa”).  

 
Diureetit 
Nifedipiinin lisääminen diureettihoitoon saattaa aiheuttaa väliaikaisen salureettisen vaikutuksen 
sekä pahentaa olemassa olevaa hypokalemiaa.  

 
Laskimoon annettava magnesiumsulfaatti 
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Nifedipiinin yhteiskäyttö laskimoon annettavan magnesiumsulfaatin kanssa edellyttää 
varovaisuutta. Yksittäisissä tapauksissa yhteiskäyttö on aiheuttanut lihasrelaksaation. 

 
Takrolimuusi 
Takrolimuusin on osoitettu metaboloituvan sytokromi P450 3A4 -järjestelmän kautta. 
Julkaistujen tutkimustietojen mukaan yksittäisissä tapauksissa takrolimuusiannosta voidaan 
pienentää, kun nifedipiiniä käytetään samanaikaisesti. Yhteiskäytön aikana on tarkkailtava 
plasman takrolimuusipitoisuutta ja pienennettävä tarvittaessa takrolimuusiannosta. 

 
Lääkkeet, jotka eivät vaikuta Nifedipine Pharmamatch reatrdiin tai joihin Nifedipine 
Pharmamatch retard ei vaikuta 

 
Nifedipiinin farmakokinetiikkaan ei vaikuta se, että sen kanssa samanaikaisesti käytetään 100 
mg asetyylisalisyylihappoa, benatsepriilia, kandesartaanisileksitiiliä, doksatsosiinia, 
omepratsolia, orlistaattia, pantopratsolia, ranitidiinia, rosiglitatsonia tai 
triamtereenia/hydroklooritiatsidia. 

 
Jos nifedipiinin kanssa samanaikaisesti käytetään 100 mg asetyylisalisyylihappoa, se ei muuta 
asetyylisalisyylihapon vaikutusta verihiutaleiden kasautumiseen tai verenvuodon kestoon. 
Yhteiskäytössä nifedipiini ei vaikuta kandesartaanisileksitiilin, serivastatiinin tai irbesartaanin 
farmakokinetiikkaan. 

 
Muut yhteisvaikutukset 

 
Nifedipiini saattaa virheellisesti nostaa spektrofotometrillä mitattua arvoa virtsassa esiintyvästä 
vanilliinimantelihapon määrästä. HPLC-mittaukset pysyvät kuitenkin muuttumattomina. 

  
4.6 Raskaus ja imetys 

 
Nifedipiinin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole olemassa riittäviä tietoja. Eläinkokeissa on 
havaittu lisääntymistoksisuutta, johon kuuluu sikiötoksisuus ja teratogeeniset vaikutukset 
emolle toksisella annoksella. Nifedipiini on kontraindisoitu raskauden aikana (ks. kohta 4.3). 
Naisten, jotka suunnittelevat raskautta lähiaikoina, ei pidä käyttää nifedipiiniä (ks. kohta 4.4). 
 
Käyttö imetyksen aikana 
Nifedipiiniä erittyy äidinmaitoon pieniä määriä. Ei tiedetä, onko sillä farmakologisia 
vaikutuksia lapseen. Varotoimenpiteenä on kuitenkin suositeltavaa lopettaa imetys.  

 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

Potilailla, joilla esiintyy pyörrytystä, päänsärkyä, väsymystä tai pahoinvointia, hidastunut 
reaktioaika saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Näitä oireita esiintyy ennen 
kaikkea hoidon alussa, lääkityksen vaihtuessa ja yhteiskäytössä alkoholin kanssa. 

 
4.8 Haittavaikutukset 

Haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavaa käytäntöä noudattaen: erittäin 
yleiset (>10 %), yleiset (1–10 %), melko harvinaiset (0,1–1 %), harvinaiset (0,01–0,1 %) ja 
hyvin harvinaiset mukaan lukien yksittäiset raportit (<0,01 %).  
 
Haittavaikutukset ovat usein annoksesta riippuvaisia ja niitä esiintyy yleisimmin hoidon 
ensimmäisinä viikkoina. 
 
Kardiovaskulaariset häiriöt: 
- erittäin yleiset: perifeerinen ödeema, kasvojen punoitus. 
 
- yleiset:  angina pectoris nifedipiinin äkillisen lopettamisen jälkeen, angina 

pectoriksen paheneminen tai esiintymistiheyden kasvu, sydänlihasiskemian 
pahentuminen ja sydäninfarkti, palpitaatio (takykardia eli sydämen 
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taajalyöntisyys), ahtauttava sydänsairaus, hypotensio, ortostaattinen 
hypotensio. 

 
- melko harvinaiset: kammioperäiset rytmihäiriöt, johtumishäiriöt, kammion yläpuolisten 

rytmihäiriöiden pahentuminen, digitaalisen verenkierron 
heikkeneminen Raynaud’n oireyhtymää sairastavilla potilailla. 

 
- hyvin harvinaiset: keuhkoödeema, synkopee, sydänkatkos. 
 
Respiratoriset, torakaaliset ja mediastinaaliset häiriöt: 
- hyvin harvinaiset: keuhkoödeema. 
 
Gastrointestinaaliset häiriöt: 
- yleiset:   ummetus, pahoinvointi. 
 
- melko harvinaiset: esofageaalinen refluksi systeemistä skleroosia sairastavilla 

 potilailla, allerginen hepatiitti, porttilaskimon paineen  kohoaminen 
maksakirroosia sairastavilla potilailla,  maksaentsyymiarvojen tilapäinen 
nousu.   

 
- harvinaiset:  besoaari, pitkän hoitojakson jälkeen gingivaalinen hyperplasia,  joka 

palautuu täysin lopetettaessa nifedipiinihoito.  
 
Hermoston häiriöt: 
- melko harvinaiset: raajojen tuntoharhat, sormien nykiminen.  
 
- hyvin harvinaiset: masennus. 
 
Verenkierto- ja lymfajärjestelmän häiriöt: 
- hyvin harvinaiset: aplastinen anemia, seerumin kaliumpitoisuuden nousu 

 yhteisvaikutuksessa propanololin kanssa. 
 
Endokriiniset häiriöt: 
- harvinaiset:  gynekomastia yli 50-vuotiailla miehillä. Palautuu lopetettaessa 

 nifedipiinihoito. 
 
Ihon ja ihonalaisen kudoksen häiriöt: 
- harvinaiset:  ihottuma. 
 
- hyvin harvinaiset: eksfoliatiivinen dermatiitti, Steven-Johnsonin oireyhtymä, 

 erythema multifome, urticaria, saman lääkeaineryhmän  aiheuttama 
allerginen reaktio, pemfigus, fototoksisuus. 

 
Luiden, lihaksien ja sidekudoksen häiriöt: 
- harvinaiset:  lihaskouristelu. 
 
Lisääntymiselinten ja rintojen häiriöt: 
- melko harvinaiset: atrofinen endometrium. 
 
- hyvin harvinaiset: yökastelu sekä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla 

 akuutti, palautuva munuaisten toimintakyvyn heikkeneminen.   
 
Silmien häiriöt: 
- melko harvinaiset: silmien reaktiot, kuten silmäkipu, väliaikaiset näköhäiriöt. 
 
Korvien ja labyrintin häiriöt: 
- hyvin harvinaiset: periorbitaalinen ödeema, tinnitus. 
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Yleisluontoiset häiriöt ja antokohdan vaivat: 
- erittäin yleiset:  päänsärky, huimaus, heikotus, paineen tunne päässä. 
 
- yleiset:   pyörrytys, väsymys. 
 
- melko harvinaiset: kuume hoidon ensimmäisten päivien aikana. 

 
4.9 Yliannostus 
 

Kliiniset vaikutukset 
- Yliannostuksen yleisimmät oireet ovat vasodilataatiosta aiheutuva vakava hypotensio 

sekä takykardia ja bradykardia.  
- Mahdollisia metabolisia häiriöitä ovat hyperglykemia, metabolinen asidoosi ja hypo- tai 

hyperkalemia. 
- Kardiaalisia vaikutuksia ovat sydänkatkos, eteiskammiokatkos ja sydämenpysähdys sekä 

kardiogeeninen sokki, johon liittyy keuhkoödeema. 
- Muita toksisia vaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentaminen, uneliaisuus, pyörrytys, 

sekavuus, letargia, punoitus, hypoksia, päänsärky, punaiset läiskät kasvoilla ja koomaa 
lähentelevä tajuttomuus.  

 
Hoito 
Ensisijaisia hoitotoimenpiteitä ovat vaikuttavan aineen eliminointi ja kardiovaskulaarisen tilan 
vakauttaminen. Jos lääke on otettu oraalisesti, potilaalle on tehtävä mahahuuhtelu, johon 
yhdistetään tarvittaessa ohutsuolen huuhtelu. 

 
Pitkävaikutteisten lääkevalmisteiden, joihin Nifedipine Pharmamatch retard kuuluu, kohdalla 
mahdollisimman tarkka eliminointi on erityisen tärkeää. Valmiste on eliminoitava myös 
ohutsuolesta, jotta vaikuttavan aineen imeytyminen elimistöön saadaan pysäytetyksi. 
 
Jos potilas on niellyt vahingossa nifedipiiniä, hänelle tulee antaa aktiivihiiltä, aikuisille 25 g ja 
lapsille 10 g 4 tunnin välein. 

 
Hemodialyysistä ei ole apua, sillä nifedipiiniä ei voi dialysoida. Plasmafereesiä voidaan 
kuitenkin suositella (korkea sitoutuvuus valkuaisiin plasmassa, suhteellisen pieni 
jakautumistilavuus). 

 
Verenpainetta, EKG:ta, keskivaltimopainetta, keuhkojen kiilapainetta, ureaa ja elektrolyyttejä 
on valvottava.  
 
Bradykardiaa hoidetaan oireiden mukaisesti atropiinilla tai beetasympatomimeeteillä, kuten 
isoprenaliinilla. Hengenvaarallisen bradykardian hoitoon voidaan käyttää väliaikaista 
sydämentahdistinta.  

 
Kardiogeenisestä sokista ja arteriaalisesta vasodilataatiosta aiheutuvaa hypotensiota on 
hoidettava kalsiumilla (10–20 ml 10-prosenttista kalsiumglukonaattiliuosta hitaasti laskimoon, 
toistetaan tarvittaessa). Tämän hoidon tuloksena seerumin kalsiumpitoisuus saattaa nousta 
normaalipitoisuuksien maksimitasolle tai sen yli. Mikäli hoitovaste on riittämätön, hoitoa voi 
jatkaa EKG-valvonnassa. Lisäksi voidaan antaa beetasympatomimeettejä, esimerkiksi 0,2 mg 
isoprenaliinia hitaasti laskimoon tai jatkuvana infuusiona 5 mg/min. Jos verenpaine ei nouse 
riittävästi kalsiumilla ja isoprenaliinilla, potilaalle on annettava verisuonia supistavia 
sympatomimeettejä, kuten dopamiinia tai noradrenaliinia. Näiden lääkkeiden annos on 
määritettävä potilaan vasteen mukaan. 

 
Muita nesteitä on annettava varovasti sydämen ylikuormituksen välttämiseksi. 

 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
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5.1  Farmakodynamiikka 

ATC-koodi: C08CA05 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: kalsiuminestäjä 
Nifedipiini on kalsiuminestäjä ja sillä on spasmolyyttinen vaikutus lähinnä sepelvaltimoiden 
seinämiin. 
Koska nifedipiini vähentää valtimoiden sileän lihaksen vastusta ja sitä kautta perifeeristä 
vastusta, se parantaa perifeeristä verenkiertoa ja vähentää jälkikuormaa. Siksi Nifedipine 
Pharmamatch tehoaa hyvin angina pectorikseen ja hypertensioon. 
 
Pitkävaikutteisten Nifedipine retard -tablettien vaikutusta kardiovaskulaariseen ja 
serebrovaskulaariseen morbiditeettiin on selvitetty kliinisessä tutkimuksessa. Ensisijainen 
yhdistetty päätetapahtuma koostui seuraavista päätetapahtumista: aivohalvaus, sydäninfarkti 
(äkillinen kuolema), sydämen vajaatoiminta tai muu kuolemaan johtanut kardiovaskulaarinen 
syy. 
Tämä satunnaistettu prospektiivinen kaksoissokkotutkimus tehtiin potilailla, joiden verenpaine 
oli vähintään 150/95 mmHg tai systolinen verenpaine yli 160 mmHg ja joilla kaikilla oli lisäksi 
ainakin yksi muu kardiovaskulaarinen riskitekijä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 6321 
potilasta (55–80-vuotiaita), joille annettiin 3–4,8 vuoden ajan Nifedipine Retardia tai 
tavanomaista diureettiyhdistelmää (25 mg hydroklooritiatsidia + 5 mg amiloridia). 
Tutkimustulosten mukaan Nifedipine Retardilla on sekä vertailukelpoinen antihypertensiivinen 
vaikutus että vertailukelpoinen vaikutus edellä mainittuun yhdistettyyn päätetapahtumaan. 
Yksittäisten päätetapahtumien erillisessä analyysissa nifedipiiniä ja diureetteja saaneiden 
potilasryhmien välillä näkyy vain pieniä eroja: aivohalvaus (2,0 % vs. 2,3 %), sydäninfarkti (2,9 
% vs. 2,7 %) sekä muun kardiovaskulaarisen sairauden aiheuttama kuolema (0,4 % vs. 0,4 %). 
Sydämen vajaatoiminnan kohdalla näkyy selkein ero näiden hoitomuotojen välillä (0,9 % vs. 
0,3 %). Tutkimuksen rakenteen huomioon ottaen päätetapahtumien erillisen analyysin tuloksista 
ei voi tehdä johtopäätöksiä.  
Oireenmukaisista haittavaikutuksista tehtyjen ilmoitusten määrä oli korkeampi nifedipiiniä 
saaneella potilasryhmällä. Tämä selittyy ennen kaikkea sillä, että perifeeristä ödeemaa esiintyi 
useammin. Vakavien haittavaikutusten määrä, kuten myös metabolisista haittavaikutuksista, 
kuten hypokalemiasta, hyponatremiasta ja hyperuremiasta tehtyjen ilmoitusten määrä oli 
pienempi nifedipiiniä saaneella potilasryhmällä. 
 

5.2 Farmakokinetiikka 
 Imeytyminen 

Nifedipiini imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti (> 90 %). Biologinen hyötyosuus on noin 40–
60 %.  
Nifedipine Pharmamatch retard on valmistettu niin, että vaikuttava aine vapautuu suolessa 
hyvin tasaisesti 16–18 tunnin kuluessa. Siksi tabletit soveltuvat otettaviksi kerran päivässä. 
Lähes muuttumattoman vapautumisnopeuden ansiosta vaikuttavan aineen määrä plasmassa 
pysyy hyvin tasaisena eikä minimi- ja maksimimäärän välillä ole suurta eroa. 
Kestää jonkin aikaa (2–4 tuntia), ennen kuin vaikuttava aine alkaa vapautua Nifedipine 
Pharmamatch retard -tableteista. Lisäksi vaikuttava aine käy läpi alkureitin metabolian, kuten 
aina oraalisen lääkinnän ollessa kyseessä. 
Vaikuttavan aineen pitoisuudessa saavutetaan vakaa tila jo toisen Nifedipine Pharmamatch 
retard -tabletin ottamisen jälkeen. 
 
Yhteiskäyttö greippimehun kanssa vähentää nifedipiinin alkureitin vaikutusta (ks. kohta 4.5). 
Nifedipiinin farmakokinetiikka Nifedipine Pharmamatch retard -tableteissa on lineaarinen 
annosalueella 30–180 mg. Nifedipine Pharmamatch retard -tablettien (30 mg ja 60 mg) 
biologinen samanarvoisuus alkuperäislääkkeen, Adalat OROS -valmisteen kanssa on osoitettu 
biologista samanarvoisuutta selvittävissä tutkimuksissa paasto-olosuhteissa ja ilman paastoa.   
Koska Nifedipine Pharmamatch retard -tablettien biologinen samanarvoisuus nifedipiiniä 
sisältävien Adalat OROS -tablettien kanssa on osoitettu, Adalat OROS  
-tabletit voidaan koska tahansa vaihtaa Nifedipine Pharmamatch retard -tabletteihin ja 
päinvastoin. 
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Jakautuminen 
Sekä nifedipiini että sen metaboliitit sitoutuvat pääasiassa plasman valkuaiseen (92–98 %). 
 
Metabolia 
Nifedipiinillä alkureitin metabolia maksassa on 30–40 %. 
Nifedipiini metaboloituu lähes täydellisesti (> 90 %), noin 70–80 % erittyy virtsaan. 
Kaksi tärkeintä metaboliittia ovat pyridiini-3-hiilihappo ja 2-hydroksimetyyli-pyridiini-3-
hiilihappo, tai pH:sta riippuen sen laktonimuoto. Metaboliitit ovat farmakologisesti inaktiivisia 
ja myrkyttömiä. 
 
Eliminaatio 
Nifedipiinin puoliintumisaika on lyhyt, noin 2–4 tuntia. Viimeisen annoksen vapautumisen ja 
imeytymisen jälkeen plasmassa oleva pitoisuus laskee, aineen puoliintumisaika on sama kuin 
oraalisissa muodoissa. Potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt, puoliintumisaika on 
huomattavasti pidempi ja kokonaispuhdistuma on pienempi. Vakavissa tapauksissa annoksen 
pienentäminen voi olla tarpeellista. 

 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

Prekliiniset tiedot, jotka perustuvat konventionaalisiin turvallisuusfarmakologia-, toistetun 
altistuksen toksisuus-, genotoksisuus- ja karsinogeenisuustutkimuksiin, eivät viittaa erityiseen 
riskiin ihmiselle. 

Hiirillä, rotilla ja kaneilla tehtyjen tutkimusten mukaan emolle toksisella annoksella oli joissakin 
tapauksissa teratogeenisiä vaikutuksia ja se aiheutti sikiötoksisuutta. 

 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 

Karbomeeri, kolloidinen piidioksidi (E551), hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), 
laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E572), metakryylihappo-kopolymeeri, makrogoli, 
povidoni (E1201), punainen rautaoksidi (E172), talkki (E533b), titaanidioksidi (E171). 

 
6.2 Yhteensopimattomuudet 

Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 

3 vuotta. 
 
6.4 Säilytys 

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko 
 Pahvikotelo, jossa läpipainolevyjä (PVC/PVDC/alumiini)  

Nifedipine Pharmamatch 30 mg -tabletit ovat depottabletteja, jotka on pakattu 28 kappaleen 
kalenteripakkauksiin (2 kertaa 14 tabletin läpipainolevy). 

 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 

Ei erityisvaatimuksia. 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 Pharmamatch BV 
 Stationsweg Oost 281D 
 3930 EB Woudenberg 
 Alankomaat 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
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 RVG 31822 – Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg, depottabletti 
  
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 29.11.2004  
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
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1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 

Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg, depottabletti 
 
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 
 

Yksi depottabletti sisältää 60 mg nifedipiiniä. 
 

 Apuaineet: 
 titaanidioksidi (E171):  väriaine 
 punainen rautaoksidi (E172): väriaine 
 

Täydellinen apuaineluettelo on kohdassa 6.1. 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 

Depottabletti 
 Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Käyttöaiheet 

Vakaan, kroonisen angina pectoriksen oireenmukaiseen hoitoon monoterapiana tai yhdessä 
beetasalpaajan kanssa. 

 
Kaikenasteisen hypertension hoitoon. 

 
4.2 Annostus ja antotapa 

Otetaan suun kautta. 
Parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi annos on titrattava potilaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaan.   
Tavallista annosta on nostettava vähitellen kliinisten oireiden mukaan. 
 
Aikuisille suositellaan seuraavaa annostusta: 

 
Vakaa, krooninen angina pectoris (rasitusrintakipu): 
Suositeltava aloitusannos on yksi 30 mg:n tabletti kerran päivässä. Annosta voi nostaa 
yksilöllisten tarpeiden mukaan maksimiannokseen 90 mg kerran päivässä. 
 
Hypertensio: 
Suositeltava aloitusannos on yksi 30 mg:n tabletti kerran päivässä. Annosta voi nostaa 
yksilöllisten tarpeiden mukaan maksimiannokseen 90 mg kerran päivässä.  

 
Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella tai murskata. Tabletit on otettava 
mieluiten aamulla ja niiden kanssa tulee juoda lasi vettä (ei greippimehua, ks. myös kohta 4.5). 
Hoitava lääkäri päättää hoidon kestosta. 
 
Jos potilas on ensin käyttänyt jotakin muuta kalsiuminestäjää, Nifedipine Pharmamatch retard -
hoidon suositeltava aloitusannos on 30 mg kerran päivässä. Titraus korkeampaan annokseen 
voidaan aloittaa, kun kliininen tila sitä edellyttää. 
 
Maksan heikentynyt toiminta: 
Jos potilaan maksan toiminta on heikentynyt, hänen tilaansa on seurattava tarkasti. Vakavissa 
tapauksissa lääkeannoksen pienentäminen voi olla tarpeen. 
 
Munuaisten heikentynyt toiminta: 
Lääkeannosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt.  
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Lapset ja nuoret: 
Nifedipiiniä ei suositella lapsille ja nuorille, koska turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei 
ole osoitettu. 

 
4.3 Vasta-aiheet 

- yliherkkyys nifedipiinille, muille dihydropyridiineille tai jollekin apuaineista 
- raskaus (ks. kohta 4.6) 
- kardiogeeninen sokki, kliinisesti merkittävä aorttastenoosi, epävakaa angina pectoris tai 

viimeisen kuukauden aikana tapahtunut sydäninfarkti 
- rifampisiinin käyttö. 
 

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
Erityistapauksissa nifedipiinin käyttö voi johtaa vaikeisiin angina pectoris -kipuihin, jotka 
johtuvat nopeasta imeytymisestä ja liian nopeasta verenpaineen laskusta.  Tällaisesta 
tapauksesta on ilmoitettava välittömästi hoitavalle lääkärille ja nifedipiini-hoito on lopetettava. 
 
Nifedipiini voi pahentaa sydämen dekompensaatiota, jos potilaalla on: 
- ahtautunut ulosvirtauskanava, jossa dekompensaation virtausvastus joskus lisääntyy 

(esim. aorttastenoosi) (ks. kohta 4.3). 
-  oikeanpuoleinen sydämen dekompensaatio, joka aiheuttaa toisinaan sydämen 

minuuttitilavuuden laskua ja lisääntynyttä nesteen kerääntymistä. 
 
Nifedipiiniä tulee käyttää varoen potilailla, joilla on (uhkaava) sormien ja/tai varpaiden iskemia, 
koska veren alentunut virtauspaine voi aiheuttaa paikallista verenpuutetta ja pahentaa näin 
iskemiaa.  
Jos potilaalla on ripuli, tabletti on ruoansulatuskanavassa lyhyemmän aikaa ja näin ollen myös 
lääkkeen vaikutusaika lyhenee. 
Nifedipine Pharmamatch retardia ei pidä käyttää potilailla, joilla on vakava gastrointestinaalinen 
kaventuma, sillä lääke saattaa aiheuttaa obstruktio-oireita. Obstruktio-oireita on havaittu myös 
potilailla, joilla gastrointestinaalista kaventumaa ei ole diagnosoitu. Nifedipine Pharmamatch 
retardia ei pidä määrätä myöskään potilaille, joilla on Kockin rakko (proktokolektomian 
jälkeinen ileostomia). 
 
Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on hyvin matala verenpaine (vakava 
hypotensio, jossa systolinen verenpaine on alle 90 mmHg). 
 
Hypotensiosta kärsivien potilaiden hoidossa on oltava varovainen, koska lääkkeen 
vaikutuksesta verenpaine saattaa alentua entisestään. 
Käytettäessä Nifedipine Pharmamatch retardia yhdessä muiden beetasalpaajavalmisteiden ja 
antihypertensiivisten aineiden kanssa on otettava huomioon aineiden yhteisvaikutus, joka voi 
johtaa posturaaliseen hypotensioon. Nifedipine Pharmamatch retard ei estä muun 
antihypertensiohoidon lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvaa rebound-ilmiötä. 
 
Valmistetta ei ole tarkoitettu sydäninfarktin sekundaariseen ehkäisyyn. 
 
Valmiste ei ole tarkoitettu akuutin angina pectoris -kohtauksen hoitoon. 
 
Hoidon turvallisuutta vakavan hypertension tapauksessa ei ole vahvistettu. 
 
Diabetespotilailla Nifedipine Pharmamatch retard voi muuttaa sokeritasapainoa, jolloin 
diabeteslääkitystä täytyy ehkä muuttaa. Jos on mahdollista, että potilaalla on hyperglykemia, 
nifedipiinin määräämisessä on oltava varovainen. 
 
Nifedipiini saattaa laskea verenpainetta merkittävästi dialyysipotilailla, joilla on vakava 
hypertensio ja hypovolemia.  
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Lääke ei sovellu potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, Lapp-
laktaasipuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö. 

 
Koeputkihedelmöitys 
Yksittäisissä koeputkihedelmöitystapauksissa kalsiuminestäjän, kuten nifedipiinin, on arveltu 
aiheuttavan siittiöiden päissä palautuvia biokemiallisia muutoksia, jotka saattavat heikentää 
siittiöiden hedelmöittämiskykyä. Miehillä, joilla koeputkihedelmöitys epäonnistuu toistuvasti 
eikä muuta selitystä löydy, kalsiuminestäjät tulee ottaa huomioon mahdollisena syynä 
hedelmöitysten epäonnistumiseen. 

 
4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 

 
Nifedipiini metaboloituu sytokromi P450 3A4 -järjestelmän (CYP3A4) kautta suolen 
limakalvoilla ja maksassa. Tätä entsyymiä inhiboivat tai indusoivat lääkeaineet voivat vaikuttaa 
nifedipiinin imeytymiseen (nielemisen jälkeen) tai eliminointiin.  

 
Aineet, jotka indusoivat CYP3A4-entsyymiä 
 
Rifampisiini 
Rifampisiini indusoi voimakkaasti CYP3A4-järjestelmää. Yhteiskäytössä rifampisiinin kanssa 
nifedipiinin hyötyosuus heikentyy huomattavasti (AUC pienenee 95 %) ja siten myös lääkkeen 
teho laskee. Nifedipiinin ja rifampisiinin yhteiskäyttö on siksi kontraindisoitu. 

 
Fenytoiini 
Fenytoiini indusoi CYP3A4-järjestelmää. Yhteiskäytössä fenytoiinin kanssa nifedipiinin 
hyötyosuus heikentyy (AUC pienenee 70 %) ja siten myös lääkkeen teho laskee. Jos lääkkeitä 
käytetään samanaikaisesti, nifedipiinin kliinistä hoitovastetta on tarkkailtava ja 
nifedipiiniannoksen suurentamista mahdollisuuksien mukaan harkittava. Jos nifedipiiniannosta 
on suurennettu lääkkeiden yhteiskäytön aikana, nifedipiiniannoksen pienentämistä on 
harkittava, kun fenytoiinihoito lopetetaan. 

 
Aineet, jotka inhiboivat CYP3A4-entsyymiä 

 
Greippimehu 
Greippimehu inhiboi CYP3A4-järjestelmää. Greippimehun ja nifedipiinin yhteiskäyttö nostaa 
nifedipiinin konsentraatiota plasmassa, mikä johtuu heikentyneestä alkureitin metaboliasta. 
Tämän seurauksena nifedipiinin verenpainetta alentava vaikutus saattaa voimistua. Jos 
greippimehua on käytetty säännöllisesti, mehun vaikutus voi kestää ainakin 3 vuorokautta 
viimeisen mehuannoksen ottamisen jälkeen. Greippimehun nauttimista ei suositella 
nifedipiinihoidon aikana (ks. myös kohta 5.2). 
 
Simetidiini 
Simetidiini inhiboi CYP3A4-järjestelmää nostaen nifedipiinin konsentraatiota plasmassa, mikä 
voi tehostaa nifedipiinin antihypertensiivistä vaikutusta. Tämä on otettava huomioon 
hypertensiota hoidettaessa. 

 
Erytromysiini, fluoksetiini, proteaasi-inhibiittorit ja atsoli-johdannaiset 
Kliinisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole suoritettu nifidipiinin yhteiskäytöstä CYP3A4-
järjestelmää inhiboivien vaikuttavien aineiden, kuten erytromysiinin, fluoksetiinin, proteaasi-
inhibiittoreiden (amprenaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri) ja atsoli-
johdannaisten (ketokonatsoli, itrakonatsoli ja flukonatsoli) kanssa. In vitro -tutkimuksissa 
joidenkin näistä aineista, kuten fluoksetiinin, indinaviirin ja ritonaviirin, on osoitettu inhiboivan 
CYP3A4-entsyymin kautta tapahtuvaa nifedipiinin metaboliaa. Mainittujen lääkeaineiden 
yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinin hyötyosuuden merkittävään kasvuun. 
Tähän ovat syynä heikentynyt alkureitin metabolia ja hidastunut eliminaatio. Yhteiskäytön 
aikana on tarkkailtava potilaan verenpainetta ja nifedipiiniannosta tarvittaessa pienennettävä. 
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Muut yhteisvaikutukset nifedipiinin kanssa 
 

Karbamatsepiini, fenobarbitoni ja valproaattihappo 
Joidenkin aineiden on osoitettu vaikuttavan nifedipiiniä rakenteellisesti muistuttavan 
kalsiuminestäjän nimodipiinin pitoisuuksiin plasmassa, joko entsyymi-induktion 
(karbametsapiini, fenobarbitoni) tai entsyymi-inhibition (valproaattihappo) seurauksena.  Siksi 
ei voida sulkea pois plasman nifedipiinipitoisuuden laskua tai nousua ja siitä aiheutuvia 
muutoksia lääkkeen tehossa.   

 
Verenpainelääkkeet 
Nifedipiinin verenpainetta alentava vaikutus voi voimistua, jos samanaikaisesti käytetään muita 
verenpainelääkkeitä. 
Jos nifedipiiniä käytetään yhdessä beetasalpaajien kanssa, potilasta on valvottava tarkasti, sillä 
yhteiskäyttö saattaa aiheuttaa vakavaa hypotensiota. Lisäksi yhteiskäyttö voi pahentaa sydämen 
vajaatoimintaa. 

 
Kinidiini 
Joissakin tutkimuksissa on havaittu plasman kohonneita nifedipiinipitoisuuksia yhteiskäytössä 
kinidiinin kanssa, kun taas toisissa tutkimuksissa kinidiinin ei ole todettu muuttavan nifedipiinin 
farmakokineettisiä ominaisuuksia. Jos kinidiiniä aletaan käyttää nifedipiinihoidon aikana, 
potilaan verenpainetta on seurattava tarkasti. Nifedipiiniannosta on tarvittaessa pienennettävä 
(ks. myös alakohta ”Nifedipine Pharmamatch retardin vaikutukset muihin vaikuttaviin 
aineisiin”). 

 
Kinupristiini/dalfopristiini 
Kinupristiinin/dalfopristiinin yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinipitoisuuksien 
nousuun plasmassa (huippupitoisuus (Cmax ) nousee 33 % verrattuna plaseboon). Yhteiskäytön 
aikana on tarkkailtava potilaan verenpainetta ja nifedipiiniannosta tarvittaessa pienennettävä. 

 
Diltiatseemi 
Diltiatseemi vähentää nifedipiinin poistumaa. Lääkkeiden samanaikainen käyttö edellyttää 
varovaisuutta. Nifedipiiniannoksen pienentämistä voi harkita. 

 
Sisapriidi 
Sisapriidin yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinipitoisuuksien nousuun 
plasmassa. Yhteiskäytön aikana on tarkkailtava potilaan verenpainetta ja nifedipiiniannosta 
tarvittaessa pienennettävä. 
 
Digoksiini 
Digoksiinin yhteiskäyttö nifedipiinin kanssa voi vähentää digoksiinin poistumaa ja siten johtaa 
digoksiinipitoisuuksien nousuun plasmassa. Varotoimena on tutkittava, esiintyykö potilaalla 
digoksiinin yliannostuksen oireita. Plasmassa havaittavan digoksiinimäärän perusteella voidaan 
tarvittaessa harkita glykosidiannoksen pienentämistä.   

 
Kinidiini 
Käytettäessä kinidiiniä samanaikaisesti nifedipiinin kanssa on yksittäisissä tapauksissa havaittu 
seerumin kinidiinipitoisuuksien laskua ja toisaalta nousua nifedipiinihoidon lopettamisen 
jälkeen. Siksi on suositeltavaa seurata plasman kinidiinipitoisuutta. Kinidiiniannoksen 
tarkentaminen tarvittaessa on suositeltavaa, jos nifedipiinihoito aloitetaan tai lopetetaan 
kinidiinihoidon aikana (ks. myös alakohta ”muiden lääkkeiden yhteisvaikutus Nifedipine 
Pharmamatch reatrdin kanssa”).  

 
Diureetit 
Nifedipiinin lisääminen diureettihoitoon saattaa aiheuttaa väliaikaisen salureettisen vaikutuksen 
sekä pahentaa olemassa olevaa hypokalemiaa.  

 
Laskimoon annettava magnesiumsulfaatti 
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Nifedipiinin yhteiskäyttö laskimoon annettavan magnesiumsulfaatin kanssa edellyttää 
varovaisuutta. Yksittäisissä tapauksissa yhteiskäyttö on aiheuttanut lihasrelaksaation. 

 
Takrolimuusi 
Takrolimuusin on osoitettu metaboloituvan sytokromi P450 3A4 -järjestelmän kautta. 
Julkaistujen tutkimustietojen mukaan yksittäisissä tapauksissa takrolimuusiannosta voidaan 
pienentää, kun nifedipiiniä käytetään samanaikaisesti. Yhteiskäytön aikana on tarkkailtava 
plasman takrolimuusipitoisuutta ja pienennettävä tarvittaessa takrolimuusiannosta. 

 
Lääkkeet, jotka eivät vaikuta Nifedipine Pharmamatch reatrdiin tai joihin Nifedipine 
Pharmamatch retard ei vaikuta 

 
Nifedipiinin farmakokinetiikkaan ei vaikuta se, että sen kanssa samanaikaisesti käytetään 100 
mg asetyylisalisyylihappoa, benatsepriilia, kandesartaanisileksitiiliä, doksatsosiinia, 
omepratsolia, orlistaattia, pantopratsolia, ranitidiinia, rosiglitatsonia tai 
triamtereenia/hydroklooritiatsidia. 

 
Jos nifedipiinin kanssa samanaikaisesti käytetään 100 mg asetyylisalisyylihappoa, se ei muuta 
asetyylisalisyylihapon vaikutusta verihiutaleiden kasautumiseen tai verenvuodon kestoon. 
Yhteiskäytössä nifedipiini ei vaikuta kandesartaanisileksitiilin, serivastatiinin tai irbesartaanin 
farmakokinetiikkaan. 

 
Muut yhteisvaikutukset 

 
Nifedipiini saattaa virheellisesti nostaa spektrofotometrillä mitattua arvoa virtsassa esiintyvästä 
vanilliinimantelihapon määrästä. HPLC-mittaukset pysyvät kuitenkin muuttumattomina. 

  
4.6 Raskaus ja imetys 

 
Nifedipiinin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole olemassa riittäviä tietoja. Eläinkokeissa on 
havaittu lisääntymistoksisuutta, johon kuuluu sikiötoksisuus ja teratogeeniset vaikutukset 
emolle toksisella annoksella. Nifedipiini on kontraindisoitu raskauden aikana (ks. kohta 4.3). 
Naisten, jotka suunnittelevat raskautta lähiaikoina, ei pidä käyttää nifedipiiniä (ks. kohta 4.4). 
 
Käyttö imetyksen aikana 
Nifedipiiniä erittyy äidinmaitoon pieniä määriä. Ei tiedetä, onko sillä farmakologisia 
vaikutuksia lapseen. Varotoimenpiteenä on kuitenkin suositeltavaa lopettaa imetys.  

 
4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

Potilailla, joilla esiintyy pyörrytystä, päänsärkyä, väsymystä tai pahoinvointia, hidastunut 
reaktioaika saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Näitä oireita esiintyy ennen 
kaikkea hoidon alussa, lääkityksen vaihtuessa ja yhteiskäytössä alkoholin kanssa. 

 
4.8 Haittavaikutukset 

Haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavaa käytäntöä noudattaen: erittäin 
yleiset (>10 %), yleiset (1–10 %), melko harvinaiset (0,1–1 %), harvinaiset (0,01–0,1 %) ja 
hyvin harvinaiset mukaan lukien yksittäiset raportit (<0,01 %).  
 
Haittavaikutukset ovat usein annoksesta riippuvaisia ja niitä esiintyy yleisimmin hoidon 
ensimmäisinä viikkoina. 
 
Kardiovaskulaariset häiriöt: 
- erittäin yleiset: perifeerinen ödeema, kasvojen punoitus. 
 
- yleiset:  angina pectoris nifedipiinin äkillisen lopettamisen jälkeen, angina 

pectoriksen paheneminen tai esiintymistiheyden kasvu, sydänlihasiskemian 
pahentuminen ja sydäninfarkti, palpitaatio (takykardia eli sydämen 
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taajalyöntisyys), ahtauttava  sydänsairaus, hypotensio, ortostaattinen 
hypotensio. 

 
- melko harvinaiset: kammioperäiset rytmihäiriöt, johtumishäiriöt, kammion yläpuolisten 

rytmihäiriöiden pahentuminen, digitaalisen verenkierron 
heikkeneminen Raynaud’n oireyhtymää  sairastavilla potilailla. 

 
- hyvin harvinaiset: keuhkoödeema, synkopee, sydänkatkos. 
 
Respiratoriset, torakaaliset ja mediastinaaliset häiriöt: 
- hyvin harvinaiset: keuhkoödeema. 
 
Gastrointestinaaliset häiriöt: 
- yleiset:   ummetus, pahoinvointi. 
 
- melko harvinaiset: esofageaalinen refluksi systeemistä skleroosia sairastavilla 

 potilailla, allerginen hepatiitti, porttilaskimon paineen  kohoaminen 
maksakirroosia sairastavilla potilailla,  maksaentsyymiarvojen tilapäinen 
nousu.   

 
- harvinaiset:  besoaari, pitkän hoitojakson jälkeen gingivaalinen hyperplasia,  joka 

palautuu täysin lopetettaessa nifedipiinihoito.  
 
Hermoston häiriöt: 
- melko harvinaiset: raajojen tuntoharhat, sormien nykiminen.  
 
- hyvin harvinaiset: masennus. 
 
Verenkierto- ja lymfajärjestelmän häiriöt: 
- hyvin harvinaiset: aplastinen anemia, seerumin kaliumpitoisuuden nousu 

 yhteisvaikutuksessa propanololin kanssa. 
 
Endokriiniset häiriöt: 
- harvinaiset:  gynekomastia yli 50-vuotiailla miehillä. Palautuu lopetettaessa 

 nifedipiinihoito. 
 
Ihon ja ihonalaisen kudoksen häiriöt: 
- harvinaiset:  ihottuma. 
 
- hyvin harvinaiset: eksfoliatiivinen dermatiitti, Steven-Johnsonin oireyhtymä, 

 erythema multifome, urticaria, saman lääkeaineryhmän  aiheuttama 
allerginen reaktio, pemfigus, fototoksisuus. 

 
Luiden, lihaksien ja sidekudoksen häiriöt: 
- harvinaiset:  lihaskouristelu. 
 
Lisääntymiselinten ja rintojen häiriöt: 
- melko harvinaiset: atrofinen endometrium. 
 
- hyvin harvinaiset: yökastelu sekä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla 

 akuutti, palautuva munuaisten toimintakyvyn heikkeneminen.   
 
Silmien häiriöt: 
- melko harvinaiset: silmien reaktiot, kuten silmäkipu, väliaikaiset näköhäiriöt. 
 
Korvien ja labyrintin häiriöt: 
- hyvin harvinaiset: periorbitaalinen ödeema, tinnitus. 
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Yleisluontoiset häiriöt ja antokohdan vaivat: 
- erittäin yleiset:  päänsärky, huimaus, heikotus, paineen tunne päässä. 
 
- yleiset:   pyörrytys, väsymys. 
 
- melko harvinaiset: kuume hoidon ensimmäisten päivien aikana. 

 
4.9 Yliannostus 
 

Kliiniset vaikutukset 
- Yliannostuksen yleisimmät oireet ovat vasodilataatiosta aiheutuva vakava hypotensio 

sekä takykardia ja bradykardia.  
- Mahdollisia metabolisia häiriöitä ovat hyperglykemia, metabolinen asidoosi ja hypo- tai 

hyperkalemia. 
- Kardiaalisia vaikutuksia ovat sydänkatkos, eteiskammiokatkos ja sydämenpysähdys sekä 

kardiogeeninen sokki, johon liittyy keuhkoödeema. 
- Muita toksisia vaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentaminen, uneliaisuus, pyörrytys, 

sekavuus, letargia, punoitus, hypoksia, päänsärky, punaiset läiskät kasvoilla ja koomaa 
lähentelevä tajuttomuus.  

 
Hoito 
Ensisijaisia hoitotoimenpiteitä ovat vaikuttavan aineen eliminointi ja kardiovaskulaarisen tilan 
vakauttaminen. Jos lääke on otettu oraalisesti, potilaalle on tehtävä mahahuuhtelu, johon 
yhdistetään tarvittaessa ohutsuolen huuhtelu. 

 
Pitkävaikutteisten lääkevalmisteiden, joihin Nifedipine Pharmamatch retard kuuluu, kohdalla 
mahdollisimman tarkka eliminointi on erityisen tärkeää. Valmiste on eliminoitava myös 
ohutsuolesta, jotta vaikuttavan aineen imeytyminen elimistöön saadaan pysäytetyksi. 
 
Jos potilas on niellyt vahingossa nifedipiiniä, hänelle tulee antaa aktiivihiiltä, aikuisille 25 g ja 
lapsille 10 g 4 tunnin välein. 

 
Hemodialyysistä ei ole apua, sillä nifedipiiniä ei voi dialysoida. Plasmafereesiä voidaan 
kuitenkin suositella (korkea sitoutuvuus valkuaisiin plasmassa, suhteellisen pieni 
jakautumistilavuus). 

 
Verenpainetta, EKG:ta, keskivaltimopainetta, keuhkojen kiilapainetta, ureaa ja elektrolyyttejä 
on valvottava.  
 
Bradykardiaa hoidetaan oireiden mukaisesti atropiinilla tai beetasympatomimeeteillä, kuten 
isoprenaliinilla. Hengenvaarallisen bradykardian hoitoon voidaan käyttää väliaikaista 
sydämentahdistinta.  

 
Kardiogeenisestä sokista ja arteriaalisesta vasodilataatiosta aiheutuvaa hypotensiota on 
hoidettava kalsiumilla (10–20 ml 10-prosenttista kalsiumglukonaattiliuosta hitaasti laskimoon, 
toistetaan tarvittaessa). Tämän hoidon tuloksena seerumin kalsiumpitoisuus saattaa nousta 
normaalipitoisuuksien maksimitasolle tai sen yli. Mikäli hoitovaste on riittämätön, hoitoa voi 
jatkaa EKG-valvonnassa. Lisäksi voidaan antaa beetasympatomimeettejä, esimerkiksi 0,2 mg 
isoprenaliinia hitaasti laskimoon tai jatkuvana infuusiona 5 mg/min. Jos verenpaine ei nouse 
riittävästi kalsiumilla ja isoprenaliinilla, potilaalle on annettava verisuonia supistavia 
sympatomimeettejä, kuten dopamiinia tai noradrenaliinia. Näiden lääkkeiden annos on 
määritettävä potilaan vasteen mukaan. 

 
Muita nesteitä on annettava varovasti sydämen ylikuormituksen välttämiseksi. 

 
5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
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5.1  Farmakodynamiikka 

ATC-koodi: C08CA05 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: kalsiuminestäjä 
Nifedipiini on kalsiuminestäjä ja sillä on spasmolyyttinen vaikutus lähinnä sepelvaltimoiden 
seinämiin. 
Koska nifedipiini vähentää valtimoiden sileän lihaksen vastusta ja sitä kautta perifeeristä 
vastusta, se parantaa perifeeristä verenkiertoa ja vähentää jälkikuormaa. Siksi Nifedipine 
Pharmamatch tehoaa hyvin angina pectorikseen ja hypertensioon. 
 
Pitkävaikutteisten Nifedipine retard -tablettien vaikutusta kardiovaskulaariseen ja 
serebrovaskulaariseen morbiditeettiin on selvitetty kliinisessä tutkimuksessa. Ensisijainen 
yhdistetty päätetapahtuma koostui seuraavista päätetapahtumista: aivohalvaus, sydäninfarkti 
(äkillinen kuolema), sydämen vajaatoiminta tai muu kuolemaan johtanut kardiovaskulaarinen 
syy. 
Tämä satunnaistettu prospektiivinen kaksoissokkotutkimus tehtiin potilailla, joiden verenpaine 
oli vähintään 150/95 mmHg tai systolinen verenpaine yli 160 mmHg ja joilla kaikilla oli lisäksi 
ainakin yksi muu kardiovaskulaarinen riskitekijä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 6321 
potilasta (55–80-vuotiaita), joille annettiin 3–4,8 vuoden ajan Nifedipine Retardia tai 
tavanomaista diureettiyhdistelmää (25 mg hydroklooritiatsidia + 5 mg amiloridia). 
Tutkimustulosten mukaan Nifedipine Retardilla on sekä vertailukelpoinen antihypertensiivinen 
vaikutus että vertailukelpoinen vaikutus edellä mainittuun yhdistettyyn päätetapahtumaan. 
Yksittäisten päätetapahtumien erillisessä analyysissa nifedipiiniä ja diureetteja saaneiden 
potilasryhmien välillä näkyy vain pieniä eroja: aivohalvaus (2,0 % vs. 2,3 %), sydäninfarkti (2,9 
% vs. 2,7 %) sekä muun kardiovaskulaarisen sairauden aiheuttama kuolema (0,4 % vs. 0,4 %). 
Sydämen vajaatoiminnan kohdalla näkyy selkein ero näiden hoitomuotojen välillä (0,9 % vs. 
0,3 %). Tutkimuksen rakenteen huomioon ottaen päätetapahtumien erillisen analyysin tuloksista 
ei voi tehdä johtopäätöksiä.  
Oireenmukaisista haittavaikutuksista tehtyjen ilmoitusten määrä oli korkeampi nifedipiiniä 
saaneella potilasryhmällä. Tämä selittyy ennen kaikkea sillä, että perifeeristä ödeemaa esiintyi 
useammin. Vakavien haittavaikutusten määrä, kuten myös metabolisista haittavaikutuksista, 
kuten hypokalemiasta, hyponatremiasta ja hyperuremiasta tehtyjen ilmoitusten määrä oli 
pienempi nifedipiiniä saaneella potilasryhmällä. 
 

5.2 Farmakokinetiikka 
 Imeytyminen 

Nifedipiini imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti (> 90 %). Biologinen hyötyosuus on noin 40–
60 %.  
Nifedipine Pharmamatch retard on valmistettu niin, että vaikuttava aine vapautuu suolessa 
hyvin tasaisesti 16–18 tunnin kuluessa. Siksi tabletit soveltuvat otettaviksi kerran päivässä. 
Lähes muuttumattoman vapautumisnopeuden ansiosta vaikuttavan aineen määrä plasmassa 
pysyy hyvin tasaisena eikä minimi- ja maksimimäärän välillä ole suurta eroa. 
Kestää jonkin aikaa (2–4 tuntia), ennen kuin vaikuttava aine alkaa vapautua Nifedipine 
Pharmamatch retard -tableteista. Lisäksi vaikuttava aine käy läpi alkureitin metabolian, kuten 
aina oraalisen lääkinnän ollessa kyseessä. 
Vaikuttavan aineen pitoisuudessa saavutetaan vakaa tila jo toisen Nifedipine Pharmamatch 
retard -tabletin ottamisen jälkeen. 
 
Yhteiskäyttö greippimehun kanssa vähentää nifedipiinin alkureitin vaikutusta (ks. kohta 4.5). 
Nifedipiinin farmakokinetiikka Nifedipine Pharmamatch retard -tableteissa on lineaarinen 
annosalueella 30–180 mg. Nifedipine Pharmamatch retard -tablettien (30 mg ja 60 mg) 
biologinen samanarvoisuus alkuperäislääkkeen, Adalat OROS -valmisteen kanssa on osoitettu 
biologista samanarvoisuutta selvittävissä tutkimuksissa paasto-olosuhteissa ja ilman paastoa.   
Koska Nifedipine Pharmamatch retard -tablettien biologinen samanarvoisuus nifedipiiniä 
sisältävien Adalat OROS -tablettien kanssa on osoitettu, Adalat OROS  
-tabletit voidaan koska tahansa vaihtaa Nifedipine Pharmamatch retard -tabletteihin ja 
päinvastoin. 
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Jakautuminen 
Sekä nifedipiini että sen metaboliitit sitoutuvat pääasiassa plasman valkuaiseen (92–98 %). 
 
Metabolia 
Nifedipiinillä alkureitin metabolia maksassa on 30–40 %. 
Nifedipiini metaboloituu lähes täydellisesti (> 90 %), noin 70–80 % erittyy virtsaan. 
Kaksi tärkeintä metaboliittia ovat pyridiini-3-hiilihappo ja 2-hydroksimetyyli-pyridiini-3-
hiilihappo, tai pH:sta riippuen sen laktonimuoto. Metaboliitit ovat farmakologisesti inaktiivisia 
ja myrkyttömiä. 
 
Eliminaatio 
Nifedipiinin puoliintumisaika on lyhyt, noin 2–4 tuntia. Viimeisen annoksen vapautumisen ja 
imeytymisen jälkeen plasmassa oleva pitoisuus laskee, aineen puoliintumisaika on sama kuin 
oraalisissa muodoissa. Potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt, puoliintumisaika on 
huomattavasti pidempi ja kokonaispuhdistuma on pienempi. Vakavissa tapauksissa annoksen 
pienentäminen voi olla tarpeellista. 

 
5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

Prekliiniset tiedot, jotka perustuvat konventionaalisiin turvallisuusfarmakologia-, toistetun 
altistuksen toksisuus-, genotoksisuus- ja karsinogeenisuustutkimuksiin, eivät viittaa erityiseen 
riskiin ihmiselle. 

Hiirillä, rotilla ja kaneilla tehtyjen tutkimusten mukaan emolle toksisella annoksella oli joissakin 
tapauksissa teratogeenisiä vaikutuksia ja se aiheutti sikiötoksisuutta. 

 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 

Karbomeeri, kolloidinen piidioksidi (E551), hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), 
laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E572), metakryylihappo-kopolymeeri, makrogoli, 
povidoni (E1201), punainen rautaoksidi (E172), talkki (E533b), titaanidioksidi (E171). 

 
6.2 Yhteensopimattomuudet 

Ei oleellinen. 
 
6.3 Kestoaika 

3 vuotta. 
 
6.4 Säilytys 

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko 
 Pahvikotelo, jossa läpipainolevyjä (PVC/PVDC/alumiini)  

Nifedipine Pharmamatch 60 mg -tabletit ovat depottabletteja, jotka on pakattu 28 kappaleen 
kalenteripakkauksiin (2 kertaa 14 tabletin läpipainolevy). 

 
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 

Ei erityisvaatimuksia. 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 Pharmamatch BV 
 Stationsweg Oost 281D 
 3930 EB Woudenberg 
 Alankomaat 
 
8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
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 RVG 31823 – Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg, depottabletti 
  
 
9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 29.11.2004  
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
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MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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 MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 



28/44 
 

 
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ULKOPAKKAUS 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg, depottabletti 
Nifedipiini 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
  
Yksi tabletti sisältää: 30 mg nifedipiiniä 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Karbomeeri, kolloidinen piidioksidi (E551), hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), 
laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E572), metakryylihappo-kopolymeeri, makrogoli, 
povidoni (E1201), punainen rautaoksidi (E172), talkki (E533b), titaanidioksidi (E171). 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
28 depottablettia 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Oraaliseen käyttöön. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Pidä pois lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
Sisältää laktoosia. 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Käytettävä viimeistään: 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 
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11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Pharmamatch BV 
Stationsweg Oost 281D 
3930 EB Woudenberg 
Alankomaat 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Eränumero: 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
reseptilääke 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LEVYT 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg, depottabletti 
Nifedipiini 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
PM 

 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Käytettävä viim:  
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Erä: 
 
5. MUUTA 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 
 
ULKOPAKKAUS 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg, depottabletti 
Nifedipiini 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) 
  
Yksi tabletti sisältää: 60 mg nifedipiiniä 
 
3. LUETTELO APUAINEISTA 
 
Karbomeeri, kolloidinen piidioksidi (E551), hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), 
laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E572), metakryylihappo-kopolymeeri, makrogoli, 
povidoni (E1201), punainen rautaoksidi (E172), talkki (E533b), titaanidioksidi (E171). 
 
 
4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 
 
28 depottablettia 
 
5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) 
 
Oraaliseen käyttöön. 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN 

ULOTTUVILTA 
 
Pidä pois lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 
 
 
7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN 
 
Sisältää laktoosia. 
 
8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Käytettävä viimeistään: 
 
 
9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
 
10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI 
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN 



32/44 
 

 
11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
Pharmamatch BV 
Stationsweg Oost 281D 
3930 EB Woudenberg 
Alankomaat 
 
12. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 
 
 
 
13. ERÄNUMERO 
 
Eränumero: 
 
 
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 
 
reseptilääke 
 
15. KÄYTTÖOHJEET 
 
 
 
16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA 
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
MERKINNÄT 
 
LEVYT 
 
 
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg, depottabletti 
Nifedipiini 
 
2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE 
 
PM 

 
3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Käytettävä viim:  
 
 
4. ERÄNUMERO 
 
Erä: 
 
5. MUUTA 
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PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE 
 

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg, depottabletti 
 
 

Nifedipiini 
 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin alat käyttää lääkettä.  
- Säilytä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
- Tämä reseptilääke on määrätty sinulle. Älä anna muiden käyttää sitä. Lääkkeen käyttö saattaa 

olla vahingollista muille henkilöille, vaikka heillä olisi samoja oireita kuin sinulla. 
- Jos sinulla ilmenee vakavia haittavaikutuksia tai jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole 

mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Tämä pakkausseloste sisältää seuraavat kohdat:  
1. Mitä Nifedipine Pharmamatch retard on ja mihin sitä käytetään? 
2. Ennen kuin otat Nifedipine Pharmamatch retardia 
3. Miten Nifedipine Pharmamatch retardia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Nifedipine Pharmamatch retardin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
1. MITÄ NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARD ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Nifidipine Pharmamatch -tabletit on pakattu 28 kappaleen läpipainolevyihin. 
 
Nifedipiini kuuluu lääkeryhmään, joka rentouttaa ja laajentaa verisuonia (kalsiuminestäjät). Näin ollen 
se parantaa sydämen ja raajojen verenkiertoa, alentaa verenpainetta ja ehkäisee rintakipua (angina 
pectoris). 
 
- Nifidipine Pharmamatch retardia käytetään ehkäisemään puristavaa rasitusrintakipua, joka 

johtuu sydänlihaksen hapenpuutteesta (angina pectoris). Nifedipine Pharmamatch retardia voidaan 
käyttää yksin tai yhdessä beetasalpaajien ryhmään kuuluvan lääkkeen kanssa. 

- Nifedipine Pharmamatch retardia käytetään korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon. 
 
2. ENNEN KUIN OTAT NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARDIA  
 
Älä käytä Nifedipine Pharmamatch retardia 
- jos olet allerginen (yliherkkä) nifedipiinille tai jollekin muulle Nifedipine Pharmamatchin 

sisältämistä aineista. 
- jos olet raskaana. 
- jos sinulla on taipumusta sydämen toimintahäiriöstä johtuvaan verenkierron riittämättömyyteen 

(kardiogeeninen sokki). 
- jos sinulla on aorttaläpän ahtauma (aorttastenoosi). 
- jos sinulla on epävakaa rasitusrintakipu (rintakipuja myös levossa). 
- jos sinulla on ollut viimeisen kuukauden aikana sydäninfarkti. 
- jos käytät rifampisiinia (lääke, jota käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoidossa). 
 
Ole erityisen varovainen Nifedipine Pharmamatch retardin suhteen 
- jos sinulla on verisuonien kaventumisesta johtuvaa verenkierron heikkenemistä sormissa ja/tai 

varpaissa (iskemia). Nifedipiini voi heikentää verenkiertoa entisestään. 
- jos sinulla on kovia rintakipuja tai rintakivut pahenevat. Lopeta siinä tapauksessa Nifedipine 

Pharmamatchin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. 
- jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa (sydämen dekomenpensaatio). Nifedipiini voi pahentaa 

sydämen vajaatoimintaa. 
- jos sinulla on ripuli. Ripuli voi lyhentää nifedipiinin vaikutusaikaa. 
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- jos sinulla on vaikea ahtauma ruoansulatuskanavassa. Lääke voi aiheuttaa ummetusta. 
Nifedipiiini Pharmamatch retard -tabletteja ei saa määrätä näille potilaille. 

- jos sinulla on avanne. Siinä tapauksessa et voi käyttää tätä lääkettä. 
- koeputkihedelmöityksen (IVF) aikana. Nifedipiini voi alentaa hedelmöityksen mahdollisuutta. 
- jos sinulla on alhainen verenpaine (hypotensio). Nifedipiini voi alentaa verenpainetta 

entisestään. 
- jos sinulla on diabetes. Diabetespotilailla Nifedipine Pharmamatch retard voi muuttaa 

sokeritasapainoa, jolloin diabeteslääkitystä täytyy ehkä muuttaa. 
- jos käytät muita lääkkeitä korkean verenpaineen hoitoon. Nämä lääkkeet voivat voimistaa 

Nifedipine Pharmamatch retardin vaikutusta verenpaineeseen. 
- jos verenpaineesi nousee hoidosta huolimatta (pahanlaatuinen hypertensio). 
 
Nifedipine Pharmamatch retard ei sovellu angina pectoris -kohtauksen hoitoon, vaan sitä käytetään, 
jotta angina pectoris -kohtauksia tulisi harvemmin. 
 
Nifedipine Pharmamatch retardia ei ole tarkoitettu sydänkohtauksen sekundaariseen ehkäisyyn. 
 
Annostus potilailla, joilla on maksan vajaatoimintaa 
Jos maksasi toiminta on heikentynyt, lääkäri määrää sinulle pienemmän lääkeannoksen. 
  
Annostus potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa 
Lääkeannosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt.  
Nifedipine Pharmamatch saattaa aiheuttaa äkillisen verenpaineen laskun potilailla, jotka saavat 
dialyysihoitoa ja joiden verenpaine on hyvin korkea ja veren tilavuus pieni. Jos saat dialyysihoitoa, ota 
yhteyttä lääkäriin ennen tämän lääkkeen ottamista. 
  
Käyttö lapsilla 
Nifedipiiniä ei suositella käytettäväksi lapsilla. 
 
Muiden lääkkeiden käyttö 
Kerro lääkärille tai farmaseutille, että käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, varsinkin jos 
kyseessä on rifampisiini. Mainitse myös käyttämäsi käsikauppalääkkeet. 
 
Syöminen ja juominen Nifedipine Pharmamatchin -hoidon aikana 
Greippimehun nauttiminen saattaa voimistaa nifedipiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta. 
Nifedipine Pharmamatch retard -hoidon aikana ei suositella nautittavan greippimehua. 
 
On suositeltavaa ottaa Nifedipine Pharmamatch -tabletit aamulla veden kanssa (älä juo greippimehua). 
 
Raskaus ja imetys 
Kysy raskauden aikana neuvoa lääkäriltä tai farmaseutilta ennen kuin alat käyttää mitään lääkettä. 
 
Raskaus 
Nifedipiinin turvallisuutta raskauden aikana ei ole vahvistettu. Nifedipiiniä ei saa käyttää raskauden 
aikana. Sen käyttö ei ole myöskään suositeltavaa naisille, jotka suunnittelevat raskautta lähiaikoina. 
 
Imetys 
Nifedipiiniä erittyy äidinmaitoon pieniä määriä. Ei tiedetä vaikuttaako se lapseen. Varotoimenpiteenä 
suositellaan imetyksen lopettamista. 
 
Ajokyky ja koneidenkäyttökyky 
Nifedipiini voi aiheuttaa pyörrytystä, päänsärkyä, väsymystä tai pahoinvointia etenkin hoidon 
alkuaikoina, lääkityksessä tapahtuvan muutoksen jälkeen tai yhteiskäytössä alkoholin kanssa. Näin 
ollen lääke heikentää ajokykyä ja koneidenkäyttökykyä. 
 
Tärkeitä tietoja Nifedipine Pharmamatch retardin sisältämistä aineista 
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Nifedipine Pharmamatch retard sisältää laktoosia. Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, ota 
yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät tätä lääkettä. 
 
3. MITEN NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARDIA KÄYTETÄÄN  
 
Annostus 
Ota Nifedipine Pharmamatch aina tarkasti lääkärin ohjeiden mukaan. Jos et ole varma kuinka lääke 
otetaan, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.  
 
Tavallinen aloitusannos on yksi 30 mg:n tabletti kerran päivässä. Lääkäri voi tarvittaessa nostaa 
annoksen 90 mg:aan kerran päivässä. 
 
Lääkkeen ottaminen 
Tabletteja ei saa pureskella tai murskata. On suositeltavaa ottaa tabletit aamulla veden kanssa (älä juo 
greippimehua). 
 
Hoidon kesto 
Lääkäri päättää hoidon kestosta. Älä lopeta hoitoa ilman lääkärin lupaa. 
 
Jos otat Nifedipine Pharmamatch retardia enemmän kuin pitäisi 
Jos olet ottanut Nifedipine Pharmamatch retardia enemmän kuin pitäisi, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin tai apteekkiin. Saattaa olla, että valmiste täytyy poistaa elimistöstä ja kardiovaskulaarinen tila 
vakauttaa.  
 
Liika nifedipiini saattaa aiheuttaa matalaa verenpainetta (hypotensio), jonka merkkejä ovat pyörrytys, 
pahoinvointi, oksentaminen, uneliaisuus, sekavuus, letargia, punoitus, hapenpuute (hypoksia), 
päänsärky ja punaiset läiskät kasvoilla. Seurauksena voi olla tajuttomuus. Myös nopeutunut tai 
hidastunut sydämen lyöntitiheys ovat yliannostuksen oireita. 
 
Yliannostustapauksessa on suositeltavaa asettaa potilas makaamaan jalat kohotettuina ylös esimerkiksi 
tyynyjä vasten. 
 
Jos unohdat ottaa Nifedipine Pharmamatch retardin  
Jos olet unohtanut ottaa Nifedipine Pharmamatch retardin, ota se mahdollisimman pian. Jos kuitenkin 
on jo melkein aika ottaa seuraava annos (yksi vuorokausi on jäänyt välistä), jätä unohtunut annos 
ottamatta ja jatka seuraavan annoksen jälkeen lääkkeiden ottoa tavalliseen tapaan. Jos et tiedä kuinka 
toimia, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Älä ota kahta annosta kerralla.  
 
Jos lopetat Nifedipine Pharmamatch retardin käytön 
Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, ennen hoidon aloittamista esiintyneet oireet saattavat palata. Jos 
et tiedä kuinka toimia, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, myös Nifedipine Pharmamatch retard voi aiheuttaa haittavaikutuksia. 
Haittavaikutuksia ei esiinny kaikilla käyttäjillä. 
Lääke saattaa aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia: 
 
Erittäin yleiset (yli 1/10 potilaista): 
- päänsärky 
- punoitus 
- turvotus, etenkin nilkkojen ja säärien 
- huimaus 
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- heikotus 
- paineen tunne päässä 
 
Yleiset (yli 1/100, mutta alle 1/10 potilaista): 
- angina pectoris (lopetettaessa nifedipiinin käyttö äkillisesti)  
- sydämentykytys (palpitaatio) 
- sydämen vajaatoiminta 
- väsymys 
- ummetus 
- pyörrytys 
- pahoinvointi 
- angina pectoris -kohtausten yleistyminen tai pahentuminen 
- lisääntynyt hapenpuute sydämessä, mukaan lukien sydänkohtaus 
- matala verenpaine (hypotensio) 
- äkillinen verenpaineen laskeminen seisomaan noustessa (ortostaattinen hypotensio) 
 
Melko harvinaiset (yli 1/1000, mutta alle 1/100 potilaista): 
- sydämen rytmihäiriö 
- lisääntynyt tuntoherkkyys, etenkin käsivarsissa ja jaloissa 
- silmien reaktiot, kuten silmäkipu, väliaikaiset näköhäiriöt. 
- sormien nykiminen 
- kuume hoidon ensimmäisten päivien aikana 
- maksaentsyymiarvojen tilapäinen nousu 
- mahasisällön nousu ruokatorveen (gastroesofageaalinen refluksi)   
- allerginen maksatulehdus 
- porttilaskimon paineen nousu maksakirroosia sairastavilla potilailla  
- kohdun limakalvon surkastuminen (atrofinen endometrium) 
- sormien ja varpaiden verenkierron (digitaalisen verenkierron) heikkeneminen Raynaud’n 

oireyhtymää sairastavilla potilailla 
 
harvinaiset (yli 1/10 000, mutta alle 1/1000 potilaista): 
- ihottuma 
- lihaskouristelu 
- ientulehdus 
- liukenematon möykky mahalaukussa (besoaari) 
- rintarauhaskudoksen lievä kasvu vanhemmilla miehillä (gynekomastia) 
 
Hyvin harvinaiset (alle 1/10 000 potilaasta): 
- yökastelu 
- masennus 
- ihoreaktio potilaan altistuessa auringonvalolle (valotoksisuus) 
- munuaisten toiminnan äkillinen heikentyminen potilailla, joilla on krooninen munuaissairaus 
- turvotus silmien ympärillä (periorbitaalinen ödeema) 
- korvien soiminen (tinnitus) 
- neste keuhkoissa (keuhkoödeema) 
- pyörtyminen (synkopee) 
- sydänkatkos 
- ihon kuoriutuminen tai hilseily (eksfoliatiivinen dermatiitti) 
- vesikellojen muodostuminen iholle ja/tai huulten, silmien, suun, nenäontelon tai 

sukupuolielinten limakalvoille (Steven-Johnsonin oireyhtymän oireita) 
- ihottumat (erythema multiforme eli punavihoittuma, pemfigus, saman lääkeaineryhmän 

aiheuttama allerginen reaktio, urticaria eli nokkosihottuma) 
- punasolujen tuoton vähentyminen (aplastinen anemia) 
- veren kalium-arvojen nousu (kun samaan aikaan käytetään propranololia sisältävää lääkettä) 
 
Jos jokin näistä haittavaikutuksista pahenee tai jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu 
tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
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5. NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARDIN SÄILYTTÄMINEN  
 
Pidä pois lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 
 
Älä käytä Nifedipine Pharmamatch retardia, kun pakkauksessa kohtaan ”Expiry date” tai ”exp.” 
merkitty viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Ensimmäiset kaksi numeroa tarkoittava kuukautta, 
viimeiset kaksi numeroa vuotta. Tuotetta voi käyttää pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun 
saakka. 
 
Säilytä Nifedipine Pharmamatch retard -tabletit alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
Lääkkeitä ei saa hävittää viemäriveden eikä talousjätteen mukana. Toimita vanhentuneet ja käytöstä 
poistetut lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi. Näin suojelet ympäristöä. 
 
6. MUUTA TIETOA 
 
Nifedipine Pharmamatch retardin sisältämät aineet 
 
- Valmisteen vaikuttava aine on nifedipiini. Nifedipine Pharmamatch retard -depottabletit (30 

mg) sisältävät 30 mg nifedipiiniä per tabletti. 
 
- Valmisteen muut ainesosat ovat: karbomeeri, kolloidinen piidioksidi (E551), 

hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E572), 
metakryylihappo-kopolymeeri, makrogoli, povidoni (E1201), punainen rautaoksidi (E172), 
talkki (E533b), titaanidioksidi (E171).  

 
Nifedipine Pharmamatch retard -tablettien ulkonäkö ja pakkauksen sisältö 
Nifedipine Pharmamatch retard -tabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia, vaaleanpunaisia depottabletteja 
(pitkävaikutteisia tabletteja). 
 
Nifedipine Pharmamatch -tabletit on pakattu 28 kappaleen kalenteripakkaukseen (2 kertaa 14 tabletin 
läpipainolevy). 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
Pharmamatch B.V. 
P.O. Box 82 
3930 EB Woudenberg 
Alankomaat 
 
Pakkausselosteen hyväksymispäivä {KK/VVVV}. 
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PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE 
 

Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg, depottabletti 
 
 

Nifedipiini 
 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin alat käyttää lääkettä.  
- Säilytä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
- Tämä reseptilääke on määrätty sinulle. Älä anna muiden käyttää sitä. Lääkkeen käyttö saattaa 

olla vahingollista muille henkilöille, vaikka heillä olisi samoja oireita kuin sinulla. 
- Jos sinulla ilmenee vakavia haittavaikutuksia tai jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole 

mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Tämä pakkausseloste sisältää seuraavat kohdat:  
1. Mitä Nifedipine Pharmamatch retard on ja mihin sitä käytetään? 
2. Ennen kuin otat Nifedipine Pharmamatch retardia 
3. Miten Nifedipine Pharmamatch retardia käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
6. Nifedipine Pharmamatch retardin säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
2. MITÄ NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARD ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Nifidipine Pharmamatch -tabletit on pakattu 28 kappaleen läpipainolevyihin. 
 
Nifedipiini kuuluu lääkeryhmään, joka rentouttaa ja laajentaa verisuonia (kalsiuminestäjät). Näin ollen 
se parantaa sydämen ja raajojen verenkiertoa, alentaa verenpainetta ja ehkäisee rintakipua (angina 
pectoris). 
 
- Nifidipine Pharmamatch retardia käytetään ehkäisemään puristavaa rasitusrintakipua, joka 

johtuu sydänlihaksen hapenpuutteesta (angina pectoris). Nifedipine Pharmamatch retardia voidaan 
käyttää yksin tai yhdessä beetasalpaajien ryhmään kuuluvan lääkkeen kanssa. 

- Nifedipine Pharmamatch retardia käytetään korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon. 
 
4. ENNEN KUIN OTAT NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARDIA  
 
Älä käytä Nifedipine Pharmamatch retardia 
- jos olet allerginen (yliherkkä) nifedipiinille tai jollekin muulle Nifedipine Pharmamatchin 

sisältämistä aineista. 
- jos olet raskaana. 
-  
- jos sinulla on taipumusta sydämen toimintahäiriöstä johtuvaan verenkierron riittämättömyyteen 
(kardiogeeninen sokki). 
- jos sinulla on aorttaläpän ahtauma (aorttastenoosi). 
- jos sinulla on epävakaa rasitusrintakipu (rintakipuja myös levossa). 
- jos sinulla on ollut viimeisen kuukauden aikana sydäninfarkti. 
- jos käytät rifampisiinia (lääke, jota käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoidossa). 
 
Ole erityisen varovainen Nifedipine Pharmamatch retardin suhteen 
- jos sinulla on verisuonien kaventumisesta johtuvaa verenkierron heikkenemistä sormissa ja/tai 

varpaissa (iskemia). Nifedipiini voi heikentää verenkiertoa entisestään. 
- jos sinulla on kovia rintakipuja tai rintakivut pahenevat. Lopeta siinä tapauksessa Nifedipine 

Pharmamatchin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. 
- jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa (sydämen dekomenpensaatio). Nifedipiini voi pahentaa 

sydämen vajaatoimintaa. 
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- jos sinulla on ripuli. Ripuli voi lyhentää nifedipiinin vaikutusaikaa. 
- jos sinulla on vaikea ahtauma ruoansulatuskanavassa. Lääke voi aiheuttaa ummetusta. 

Nifedipiiini Pharmamatch retard -tabletteja ei saa määrätä näille potilaille. 
- jos sinulla on avanne. Siinä tapauksessa et voi käyttää tätä lääkettä. 
- koeputkihedelmöityksen (IVF) aikana. Nifedipiini voi alentaa hedelmöityksen mahdollisuutta. 
- jos sinulla on alhainen verenpaine (hypotensio). Nifidipiini voi alentaa verenpainetta 
entisestään. 
- jos sinulla on diabetes. Diabetespotilailla Nifedipine Pharmamatch retard voi muuttaa 

sokeritasapainoa, jolloin diabeteslääkitystä täytyy ehkä muuttaa. 
- jos käytät muita lääkkeitä korkean verenpaineen hoitoon. Nämä lääkkeet voivat voimistaa 

Nifedipine Pharmamatch retardin vaikutusta verenpaineeseen. 
- jos verenpaineesi nousee hoidosta huolimatta (pahanlaatuinen hypertensio). 
 
Nifedipine Pharmamatch retard ei sovellu angina pectoris -kohtauksen hoitoon, vaan sitä käytetään, 
jotta angina pectoris -kohtauksia tulisi harvemmin. 
 
Nifedipine Pharmamatch retardia ei ole tarkoitettu sydänkohtauksen sekundaariseen ehkäisyyn. 
 
Annostus potilailla, joilla on maksan vajaatoimintaa 
Jos maksasi toiminta on heikentynyt, lääkäri määrää sinulle pienemmän lääkeannoksen. 
  
Annostus potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa 
Lääkeannosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt.  
Nifedipine Pharmamatch saattaa aiheuttaa äkillisen verenpaineen laskun potilailla, jotka saavat 
dialyysihoitoa ja joiden verenpaine on hyvin korkea ja veren tilavuus pieni. Jos saat dialyysihoitoa, ota 
yhteyttä lääkäriin ennen tämän lääkkeen ottamista. 
  
Käyttö lapsilla 
Nifedipiiniä ei suositella käytettäväksi lapsilla. 
 
Muiden lääkkeiden käyttö 
Kerro lääkärille tai farmaseutille, että käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, varsinkin jos 
kyseessä on rifampisiini. Mainitse myös käyttämäsi käsikauppalääkkeet. 
 
Syöminen ja juominen Nifedipine Pharmamatchin -hoidon aikana 
Greippimehun nauttiminen saattaa voimistaa nifedipiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta. 
Nifedipine Pharmamatch retard -hoidon aikana ei suositella nautittavan greippimehua. 
 
On suositeltavaa ottaa Nifedipine Pharmamatch -tabletit aamulla veden kanssa (älä juo greippimehua). 
 
Raskaus ja imetys 
Kysy raskauden aikana neuvoa lääkäriltä tai farmaseutilta ennen kuin alat käyttää mitään lääkettä. 
 
Raskaus 
Nifedipiinin turvallisuutta raskauden aikana ei ole vahvistettu. Nifedipiiniä ei saa käyttää raskauden 
aikana. Sen käyttö ei ole myöskään suositeltavaa naisille, jotka suunnittelevat raskautta lähiaikoina. 
 
Imetys 
Nifedipiiniä erittyy äidinmaitoon pieniä määriä. Ei tiedetä vaikuttaako se lapseen. Varotoimenpiteenä 
suositellaan imetyksen lopettamista. 
 
Ajokyky ja koneidenkäyttökyky 
Nifedipiini voi aiheuttaa pyörrytystä, päänsärkyä, väsymystä tai pahoinvointia etenkin hoidon 
alkuaikoina, lääkityksessä tapahtuvan muutoksen jälkeen tai yhteiskäytössä alkoholin kanssa. Näin 
ollen lääke heikentää ajokykyä ja koneidenkäyttökykyä. 
 
Tärkeitä tietoja Nifedipine Pharmamatch retardin sisältämistä aineista 
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Nifedipine Pharmamatch retard sisältää laktoosia. Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, ota 
yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät tätä lääkettä. 
 
5. MITEN NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARDIA KÄYTETÄÄN  
 
Annostus 
Ota Nifedipine Pharmamatch aina tarkasti lääkärin ohjeiden mukaan. Jos et ole varma kuinka lääke 
otetaan, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.  
 
Tavallinen aloitusannos on yksi 30 mg:n tabletti kerran päivässä. Lääkäri voi tarvittaessa nostaa 
annoksen 90 mg:aan kerran päivässä. 
 
Lääkkeen ottaminen 
Tabletteja ei saa pureskella tai murskata. On suositeltavaa ottaa tabletit aamulla veden kanssa (älä juo 
greippimehua). 
 
Hoidon kesto 
Lääkäri päättää hoidon kestosta. Älä lopeta hoitoa ilman lääkärin lupaa. 
 
Jos otat Nifedipine Pharmamatch retardia enemmän kuin pitäisi 
Jos olet ottanut Nifedipine Pharmamatch retardia enemmän kuin pitäisi, ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin tai apteekkiin. Saattaa olla, että valmiste täytyy poistaa elimistöstä ja kardiovaskulaarinen tila 
vakauttaa.  
 
Liika nifedipiini saattaa aiheuttaa matalaa verenpainetta (hypotensio), jonka merkkejä ovat pyörrytys, 
pahoinvointi, oksentaminen, uneliaisuus, sekavuus, letargia, punoitus, hapenpuute (hypoksia), 
päänsärky ja punaiset läiskät kasvoilla. Seurauksena voi olla tajuttomuus. Myös nopeutunut tai 
hidastunut sydämen lyöntitiheys ovat yliannostuksen oireita. 
 
Yliannostustapauksessa on suositeltavaa asettaa potilas makaamaan jalat kohotettuina ylös esimerkiksi 
tyynyjä vasten. 
 
Jos unohdat ottaa Nifedipine Pharmamatch retardin  
Jos olet unohtanut ottaa Nifedipine Pharmamatch retardin, ota se mahdollisimman pian. Jos kuitenkin 
on jo melkein aika ottaa seuraava annos (yksi vuorokausi on jäänyt välistä), jätä unohtunut annos 
ottamatta ja jatka seuraavan annoksen jälkeen lääkkeiden ottoa tavalliseen tapaan. Jos et tiedä kuinka 
toimia, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Älä ota kahta annosta kerralla.  
 
Jos lopetat Nifedipine Pharmamatch retardin käytön 
Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, ennen hoidon aloittamista esiintyneet oireet saattavat palata. Jos 
et tiedä kuinka toimia, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, myös Nifedipine Pharmamatch retard voi aiheuttaa haittavaikutuksia. 
Haittavaikutuksia ei esiinny kaikilla käyttäjillä. 
Lääke saattaa aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia: 
 
Erittäin yleiset (yli 1/10 potilaista): 
- päänsärky 
- punoitus 
- turvotus, etenkin nilkkojen ja säärien 
- huimaus 
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- heikotus 
- paineen tunne päässä 
 
Yleiset (yli 1/100, mutta alle 1/10 potilaista): 
- angina pectoris (lopetettaessa nifedipiinin käyttö äkillisesti)  
- sydämentykytys (palpitaatio) 
- sydämen vajaatoiminta 
- väsymys 
- ummetus 
- pyörrytys 
- pahoinvointi 
- angina pectoris -kohtausten yleistyminen tai pahentuminen 
- lisääntynyt hapenpuute sydämessä, mukaan lukien sydänkohtaus 
- matala verenpaine (hypotensio) 
- äkillinen verenpaineen laskeminen seisomaan noustessa (ortostaattinen hypotensio) 
 
Melko harvinaiset (yli 1/1000, mutta alle 1/100 potilaista): 
- sydämen rytmihäiriö 
- lisääntynyt tuntoherkkyys, etenkin käsivarsissa ja jaloissa 
- silmien reaktiot, kuten silmäkipu, väliaikaiset näköhäiriöt. 
- sormien nykiminen 
- kuume hoidon ensimmäisten päivien aikana 
- maksaentsyymiarvojen tilapäinen nousu 
- mahasisällön nousu ruokatorveen (gastroesofageaalinen refluksi)   
- allerginen maksatulehdus 
- porttilaskimon paineen nousu maksakirroosia sairastavilla potilailla  
- kohdun limakalvon surkastuminen (atrofinen endometrium) 
- sormien ja varpaiden verenkierron (digitaalisen verenkierron) heikkeneminen Raynaud’n 

oireyhtymää sairastavilla potilailla 
 
harvinaiset (yli 1/10 000, mutta alle 1/1000 potilaista): 
- ihottuma 
- lihaskouristelu 
- ientulehdus 
- liukenematon möykky mahalaukussa (besoaari) 
- rintarauhaskudoksen lievä kasvu vanhemmilla miehillä (gynekomastia) 
 
Hyvin harvinaiset (alle 1/10 000 potilaasta): 
- yökastelu 
- masennus 
- ihoreaktio potilaan altistuessa auringonvalolle (valotoksisuus) 
- munuaisten toiminnan äkillinen heikentyminen potilailla, joilla on krooninen munuaissairaus 
- turvotus silmien ympärillä (periorbitaalinen ödeema) 
- korvien soiminen (tinnitus) 
- neste keuhkoissa (keuhkoödeema) 
- pyörtyminen (synkopee) 
- sydänkatkos 
- ihon kuoriutuminen tai hilseily (eksfoliatiivinen dermatiitti) 
- vesikellojen muodostuminen iholle ja/tai huulten, silmien, suun, nenäontelon tai 

sukupuolielinten limakalvoille (Steven-Johnsonin oireyhtymän oireita) 
- ihottumat (erythema multiforme eli punavihoittuma, pemfigus, saman lääkeaineryhmän 

aiheuttama allerginen reaktio, urticaria eli nokkosihottuma) 
- punasolujen tuoton vähentyminen (aplastinen anemia) 
- veren kalium-arvojen nousu (kun samaan aikaan käytetään propranololia sisältävää lääkettä) 
 
Jos jokin näistä haittavaikutuksista pahenee tai jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu 
tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 
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5. NIFEDIPINE PHARMAMATCH RETARDIN SÄILYTTÄMINEN  
 
Pidä pois lasten ulottuvilta ja näkyviltä. 
 
Älä käytä Nifedipine Pharmamatch retardia, kun pakkauksessa kohtaan ”Expiry date” tai ”exp.” 
merkitty viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Ensimmäiset kaksi numeroa tarkoittava kuukautta, 
viimeiset kaksi numeroa vuotta. Tuotetta voi käyttää pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun 
saakka. 
 
Säilytä Nifedipine Pharmamatch retard -tabletit alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
Lääkkeitä ei saa hävittää viemäriveden eikä talousjätteen mukana. Toimita vanhentuneet ja käytöstä 
poistetut lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi. Näin suojelet ympäristöä. 
 
6. MUUTA TIETOA 
 
Nifedipine Pharmamatch retardin sisältämät aineet 
 
- Valmisteen vaikuttava aine on nifedipiini. Nifedipine Pharmamatch retard -depottabletit (60 

mg) sisältävät 60 mg nifedipiiniä per tabletti. 
 
- Valmisteen muut ainesosat ovat: karbomeeri, kolloidinen piidioksidi (E551), 

hydroksipropyylimetyyliselluloosa (E464), laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E572), 
metakryylihappo-kopolymeeri, makrogoli, povidoni (E1201), punainen rautaoksidi (E172), 
talkki (E533b), titaanidioksidi (E171).  

 
Nifedipine Pharmamatch retard -tablettien ulkonäkö ja pakkauksen sisältö 
Nifedipine Pharmamatch retard -tabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia, vaaleanpunaisia depottabletteja 
(pitkävaikutteisia tabletteja). 
 
Nifedipine Pharmamatch -tabletit on pakattu 28 kappaleen kalenteripakkaukseen (2 kertaa 14 tabletin 
läpipainolevy). 
 
Myyntiluvan haltija ja valmistaja 
 
Pharmamatch B.V. 
P.O. Box 82 
3930 EB Woudenberg 
Alankomaat 
 
Pakkausselosteen hyväksymispäivä {KK/VVVV}. 
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