
 
Sivu 4 / 4           Esite potilaalle, versio 1         Hyväksytty 10.5.2019 (FIMEA)  Sivu 1 / 4   Esite potilaalle, versio 1  Hyväksytty 10.5.2019 (FIMEA) 

Agomelatine STADA 
Muistutuskorttisi verikokeille 
 
HUOMIOI 
 
Agomelatine Stada -hoidon aikana on tärkeää käydä säännöllisesti 
verikokeissa. 
 
Seuraava taulukko auttaa sinua muistamaan verikokeiden 
ajanvaraukset. 
 

 

 
Lääkärisi voi päättää lisäverikokeiden ottamisesta. Muista ottaa tämä kortti 
mukaan lääkärikäynneillesi. Lue Agomelatine Stada -valmisteen 
pakkausseloste tarkempien tietojen saamiseksi. 
 
 

 
ESITE POTILAALLE 

 
 
 

___________________________________________________ 
Potilaan nimi 

 
 
 

___________________________________________________ 
Lääkärin yhteystiedot 

 
Agomelatine STADA kuuluu masennuslääkeryhmään ja sitä käytetään 
masennuksen hoitoon. 
Noudata lääkärin antamia ohjeita agomelatiinin käytöstä (annos, hoidon 
kesto, seurantakäynnit, verikokeet) saadaksesi parhaimman hyödyn 
lääkkeestäsi. 
 
Suositukset maksaan kohdistuvien haittavaikutusten välttämiseen 
 
Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia maksasi toimintaan. Tämä 
esite ohjeistaa sinua, kuinka voit välttää maksaan kohdistuvia 
haittavaikutuksia ja mitä sinun tulisi tehdä, jos saat näitä haittavaikutuksia 
agomelatiinihoidon aikana. 
 
Kysy lääkäriltäsi lisätietoja. 
Lue pakkauksessa oleva pakkausseloste. 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen: 
www-sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
PL 55, 00034 FIMEA 
tai 
STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike 
PL 1310, 00101 Helsinki 
stada@stada.fi 
  

Agomelatin STADA -hoidon aloituksen päivämäärä:  

Verikokeet maksaentsyymien 
määrittämiseksi 

Päivämäärä 

1. verikoe (hoidon aloitus)  

2. verikoe noin 3 viikon kuluttua  

3. verikoe noin 6 viikon kuluttua  

4. verikoe noin 3 kuukauden kuluttua  

5. verikoe noin 6 kuukauden kuluttua  

Annoksen suurentaminen 50 mg:aan – päivämäärä: 

Verikokeet maksaentsyymien 
määrittämiseksi 

Päivämäärä 

1. verikoe 50 mg:n annoksen käytön alkaessa   

2. verikoe noin 3 viikon kuluttua  

3. verikoe noin 6 viikon kuluttua  

4. verikoe noin 3 kuukauden kuluttua  

5. verikoe noin 6 kuukauden kuluttua  
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Ennen kuin aloitat Agomelatine STADA -valmisteen 
käytön 
 
Puhu lääkärisi kanssa, jos tiedät, että maksasi ei toimi normaalisti. 
 
Älä ota Agomelatine STADA -valmistetta siinä tapauksessa. 
 
Agomelatine Stada ei välttämättä ole sopiva sinulle. 
 
Kysy lääkäriltäsi neuvoa, 

• jos sinulla on ollut maksan toimintahäiriö 

• jos olet liikalihava tai ylipainoinen 

• jos sinulla on diabetes 

• jos käytät alkoholia 

• jos käytät muita lääkkeitä (joiden tiedetään vaikuttavan maksaan). 
 
 

Miten voit välttää maksan toimintahäiriöt hoidon 
aikana 
 
Käy säännöllisesti kontrolliverikokeissa. 
 

Miksi? 
 
Lääkärin on pitänyt tarkistaa maksasi toiminta ennen hoidon aloittamista. 
Verikokeiden avulla lääkäri pystyy arvioimaan, kuinka sinun maksasi 
toimii ja seuraamaan, sopiiko Agomelatine STADA sinulle. 
 
Joillakin potilailla saattavat veren maksa-arvot nousta Agomelatine STADA 
-hoidon aikana. Nämä maksaentsyymiarvot kertovat, toimiiko maksasi 
kunnolla ja ovat erittäin tärkeitä hoitosi seurannassa.  

 
 
 
 

 
Milloin? 
 

 

Ennen hoidon 
aloittamista tai 
annoksen 
suurentamisen 
yhteydessä 

Noin 
3 viikon 
kuluttua 

Noin 
6 viikon 
kuluttua 

Noin 
3 kuukauden 
kuluttua 

Noin 
6 kuukauden 
kuluttua 

Verikoe ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
 
Jos lääkäri nostaa annoksen 50 mg:aan, tulee verikokeet ottaa 
uudelleen. 
 
Muista ottaa tämä kortti mukaan lääkärikäynneillesi. 
 
Kerro välittömästi lääkärille, jos saat tietää, että veresi maksaentsyymiarvot 
ovat kohonneet hoidon aikana. 
 
 

Tarkkaile maksan toimintahäiriöön viittaavia 
merkkejä 
 
Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, on mahdollista, että maksasi ei 
toimi kunnolla: 
 

• ihon tai silmien keltaisuus 

• tummentunut virtsa 

• vaaleat ulosteet 

• ylävatsan oikeanpuoleinen kipu 

• epätavallinen väsymys (etenkin muiden yllä olevien oireiden 
yhteydessä). 

 
Kysy välittömästi neuvoa lääkäriltä. Hän saattaa kehottaa sinua 
lopettamaan Agomelatine STADA -valmisteen käytön. 
 


