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Käyttöaihe:
Froidir on reseptilääke, joka on tarkoitettu

●

sellaisten skitsofreniapotilaiden hoitoon, joille muut lääkkeet eivät ole
tehonneet.

Skitsofrenia on psykiatrinen sairaus, johon kuuluvat ajattelun, tunnereaktioiden ja
käyttäytymisen häiriöt. Tätä lääkettä voi käyttää skitsofrenian hoitoon vain, jos olet
jo kokeillut vähintään kahta muuta psykoosilääkettä, mukaan lukien jokin uudempi,
ns. epätyypillinen psykoosilääke, ja nämä lääkkeet eivät ole tehonneet tai ne ovat
aiheuttaneet vaikeita haittavaikutuksia, joita ei ole voitu hoitaa.

●

Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvien vaikeiden ajatus-, tunne- ja
käytöshäiriöiden hoitoon silloin, kun muu lääkitys ei ole tehonnut.
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Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa
TÄRKEÄ VAROITUS:
KLOTSAPIININ KÄYTTÖÖN ON YHDISTETTY MERKITTÄVÄ RISKI
SEURAAVIEN TILOJEN KEHITTYMISELLE:
AGRANULOSYTOOSI

●

●
●

●

●
●
●
●

Agranulosytoosi on verisairaus, jossa luuydin (luun sisällä oleva
pehmytkudos, joka auttaa muodostamaan verisoluja) ei muodosta tarpeeksi
tietyn tyyppisiä valkosoluja eli neutrofiilejä, jotka taistelevat infektiota
vastaan. Agranulosytoosi voi johtaa vakavaan infektioon ja kuolemaan.
Älä ota Froidir-valmistetta, jos sinulla on ollut klotsapiinin aiheuttama
agranulosytoosi aikaisemmin.
Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy merkkejä vilustumisesta tai
kuumeesta, sinulla on influenssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai muita
infektion oireita, Froidir-hoidon aikana. Sinulta on pikaisesti otettava
verinäyte, jotta voidaan tarkistaa, johtuvatko oireesi lääkkeestä.
Ennen Froidir-hoidon aloittamista lääkäri kysyy aiemmista sairauksistasi ja
ottaa verikokeen varmistaakseen, että veresi valkosolumäärä on normaali.
Tämän selvittäminen on tärkeää, koska elimistösi tarvitsee valkosoluja
puolustautuakseen infektioita vastaan.
Froidir voi aiheuttaa vakavaa veren valkosolujen määrän vähenemistä (ns.
agranulosytoosia). Vain säännöllisten verikokeiden avulla lääkäri voi
selvittää, onko sinulla riski saada agranulosytoosi.
Verikokeet on tehtävä kerran viikossa hoidon ensimmäisten 18 viikon
aikana ja tämän jälkeen vähintään kerran kuukaudessa.
Jos veren valkosolujen määrä on laskenut, Froidir-hoito on lopetettava
välittömästi, minkä jälkeen valkosolujen määrän tulisi palautua normaaliksi.
Sinun on käytävä verikokeissa 4 viikon ajan Froidir-hoidon lopettamisesta.

SYDÄNLIHASTULEHDUS JA KARDIOMYOPATIA:

●

Klotsapiinin tiedetään aiheuttavan sydänlihastulehdusta (ns. myokardiitti) ja
sydänlihassairautta (ns. kardiomyopatia), jotka voivat johtaa kuolemaan.
Ota heti yhteys lääkäriin, jos sydämesi syke on nopea tai epäsäännöllinen,
jopa levossa, tai sinulla on sydämentykytyksiä, hengitysvaikeuksia,
rintakipua tai selittämätöntä väsymystä. Lääkärin täytyy tutkia sydämesi ja
tarvittaessa ohjata sinut välittömästi sydäntautilääkärille.

Potilasopas Version 1.0

Approved December 2018

Näitä materiaaleja sekä muita tietoja voi pyytää paikalliselta edustajalta
Orion Pharma
PL 65, 02101 Espoo
tai
www.aesculapius.fi
Paikalliset yhteystiedot haittavaikutusten raportointia varten
Orion Pharma
Drug Safety
Orionintie 1, 02101 Espoo
tai
pharmacovigilance@orionpharma.com
tai
www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea
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