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SELY ja Erikoislääkäri-lehti mukana  
Facebookissa!

Erikoislääkäri-lehdellä ja SELYllä (Suomen Erikoislääkäriyh-
distyksellä) on lehden ja yhdistyksen Erikoislääkäri-sivusto 
Facebookissa.

Erikoislääkäri-sivustolla jaetaan tietoa mm. ajankohtai-
sista terveydenhoitoon, lääketieteeseen sekä edunvalvon-
taan liittyvistä asioista.  Sivustolla kerrotaan myös Erikois-
lääkäri-lehden artikkeleista, jolloin on myös oiva tilaisuus 
kommentoida ja keskustella lehden kirjoituksista. Sivusto 
on suljettu ja siihen voi hakea jäsenyyttä Erikoislääkäri-
lehden päätoimittajalta Jyrki Korkeilalta.

Uutiskirje ja Erikoislääkäri-lehti sisältävät osittain samaa 
tietoa kuin Facebook-sivusto. mutta sivustoa seuraamalla 
saattaa tieto uusista päivityksistä tavoittaa nopeammin. 
Päivitykset toteutetaan yhdistyksen ja lehden nimissä. Ryh-
mänjäsenistä kaikki voivat kommentoida ja jakaa asioita 
eteenpäin.

Sivuille pääset: www.sely.fi kautta klikkaamalla F-ban-
neria tai www.facebook.com, kirjoita hakuun Erikoislääkäri.
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PERUSKORVATTAVA

MASENNUSLÄÄKE

Brintellix® 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset.
Käyttöaiheet: Brintellix on tarkoitettu vakavien masennustilojen hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Aikuiset: Aloitusannos ja suositeltu annos Brintellix-valmistetta alle 
65-vuotiaille aikuisille on 10 mg kerran päivässä, ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Annosta voi potilaan yksilöllisen hoitovasteen mukaan suurentaa tai pienentää. Enimmäisannos on  
20 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa ja vähimmäisannos 5 mg vortioksetiinia kerran vuorokaudessa. Yli 65-vuotiailla aloitusannos on 5 mg kerran päivässä. Hoidon 
lopettaminen: Brintellix-hoitoa saavat voivat lopettaa lääkevalmisteen käytön äkillisesti, vähentämättä annosta vähitellen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineel-
le/apuaineille. Samanaikainen käyttö epäselektiivisten monoamiinioksidaasin estäjien (MAO-estäjien) tai selektiivisten MAO-A:n estäjien kanssa. Varoitukset ja käyttöön 
liittyvät varotoimet: Masennukseen liittyy lisääntynyt alttius itsemurha-ajatuksiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhiin (itsemurhaan liittyvät tapahtumat). Tämä alttius 
säilyy kunnes itse taudissa tapahtuu merkittävää paranemista. Koska paranemista ei ehkä tapahdu ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, potilaita tulee seurata tarkoin siihen 
saakka, että paranemista tapahtuu. Kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, että itsemurha-alttius saattaa kasvaa toipumisen alkuvaiheessa. Brintellixin käyttö on aloi-
tettava varovasti, jos potilaalla on ollut aiemmin kouristuskohtauksia tai jos hän sairastaa epästabiilia epilepsiaa. Serotoniinioireyhtymän ja neuroleptioireyhtymän mahdol-
lisia oireita on seurattava Brintellix-hoidon aikana. Brintellixiä on käytettävä varoen, jos potilaalla on ollut mania tai hypomania, ja sen käyttö on lopetettava, jos potilaalle 
tulee maaninen vaihe. Verenvuotohäiriöitä on ilmoitettu esiintyneen harvoin käytettäessä serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI). Hyponatremiaa on todettu joskus 
harvoin serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) käyttävillä. Maksan tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla on noudatettava varovaisuutta. Yhteisvaiku-
tukset: Vortioksetiini metaboloituu suurelta osin maksassa, pääasiassa hapettumalla CYP2D6:n ja vähäisessä määrin CYP3A4/5:n ja CYP2C9:n katalysoimana. Varovaisuut-
ta suositellaan noudattamaan, kun lääkettä käytetään yhdessä MAO-estäjien, serotonergisten lääkkeiden, kouristuskynnystä alentavien lääkkeiden, litiumin, tryptofaanin, 
antikoagulanttien ja verihiutaleiden estäjien kanssa. Vortioksetiiniannoksen sovittamista voidaan harkita yhdistettäessä sitä voimakkaisiin sytokromi P450 induktoreihin tai 
indusoijiin. Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Brintellixiä ei saa käyttää raskauden aikana, ellei naisen kliininen tila vaadi vortioksetiinihoitoa. Vortioksetiinin oletetaan eritty-
vän rintamaitoon. Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On pohdittava lääkehoidon hyödyt suhteessa haittoihin. Haittavaikutukset: Kliinisissä tutkimuksissa 
havaittu hyvin yleinen haittavaikutus oli pahoinvointi. Yleisiä haittavaikutuksia olivat: poikkeavat unet, huimaus, ripuli, ummetus, oksentelu, kutina. Haittavaikutukset olivat 
yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ilmenivät kahden viikon kuluessa hoidon alusta. Vaikutukset olivat yleensä ohimeneviä eivätkä johtaneet hoidon keskeyttämiseen. Kat-
so tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 05/2016. Reseptilääke. Korvattavuus: Sv-peruskorvattava. Vahvuudet, pakkauskoot 
ja hinnat 1.6.2015 (VMH sis. alv): 5 mg 28 tbl 21,52 €, 5 mg 98 tbl 65,70 €, 10 mg 28 tbl 37,93 €, 10 mg 98 tbl 113,89 €, 20 mg 28 tbl 60,83 €, 20 mg 98 tbl 177,86 €.

 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

 

Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica.

Brintellix on tehokas 
masennuksen hoidossa1-4

Brintellix parantaa merkitsevästi 
masennuspotilaan kognitiivista 
toimintakykyä:

• keskittymiskykyä
• tarkkaavaisuutta
• muistia
• suunnittelukykyä4,5

Brintellix on hyvin siedetty1-5
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