
KÄYTTÖAIHEET
Injektioneste/ infuusiokonsentraatti: Aikuiset: Kivunlievitys. Jatkuva epiduraa-
li-infuusio, yhden tai useamman epiduraalisen boluksen antaminen kivunlievi-
tystarkoituksessa, etenkin leikkauksenjälkeisiin kipuihin tai synnytyskipuihin. 
Suuret leikkaukset, esim. epiduraalipuudutus (2,5 mg/ml ja 5 mg/ml: mukaan 
lukien keisarileikkaus), intratekaalinen puudutus, perifeerinen johtopuudutus. 
Pienet leikkaukset, esim. paikallinen in ltraatio, peribulbaaripuudutus silmäki-
rurgiassa. Lapset: Analgesia (ilioingvinaalinen / iliohypogastrinen salpaus).  
Infuusioneste: Aikuiset: Kivun hoito. Jatkuva epiduraali-infuusio postoperatii-
visen kivun ja synnytyskivun lievitykseen.

ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Katso tarkemmat annostusohjeet Pharmaca Fennicasta.
Suurin suositeltu kerta-annos on 150 mg ja 24 tunnin aikana 400 mg. Pos-
toperatiivisen kivun hoidossa annos ei saa olla yli 18,75 mg/h. Keisarileik-
kauksissa ei tulisi käyttää suurempia pitoisuuksia kuin 5 mg/ml. Hoidettaes-
sa synnytyskipuja epiduraali-infuusiolla annos ei saa olla yli 12,5 mg/h. Lap-
silla suurin suositeltu annos kivunlievityksessä on 1,25 mg/kg/puoli. Huono-
kuntoisille, vanhuksille tai akuutisti sairaille potilaille tulisi antaa pienempiä 
levobupivakaiiniannoksia fyysisen kunnon perusteella.

VASTA-AIHEET
Levobupivakaiiniliuoksia ei tule antaa potilaille, joiden tiedetään olevan yli-
herkkiä levobupivakaiinille, amidityyppisille paikallispuudutteille tai jollekin 
valmisteen apuaineelle. Levobupivakaiiniliuoksia ei tule antaa potilaille, joil-
la on matala verenpaine, kuten kardiogeeninen tai hypovoleeminen sokki.

YHTEISVAIKUTUKSET
In vitro tutkimukset ovat osoittaneet, että levobupivakaiinin metabolia on 
CYP3A4- ja CYP1A2-välitteistä. Kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty, mutta 
CYP3A4:n estäjien kuten ketokonatsolin ja CYP1A2:n estäjien kuten me-
tyyliksantiinien käyttö voi vaikuttaa levobupivakaiinin metaboliaan. Levo-
bupivakaiinia tulee käyttää varoen potilailla, jotka käyttävät rytmihäiriö-
lääkkeitä, joilla on myös paikallispuudutevaikutusta (esim.meksiletiini tai 
ryhmän III rytmihäiriölääkkeet), koska niiden toksiset vaikutukset voivat 
olla additiivisia. Levobupivakaiinin ja adrenaliinin yhteiskäyttöä ei ole ar-
vioitu kliinisissä tutkimuksissa.

RASKAUS JA IMETYS
Katso tarkemmat tiedot Pharmaca Fennicasta.

HAITTAVAIKUTUKSET
Kliinisissä tutkimuksissa yleisimmät haittatapahtumat ovat olleet syy-yhtey-
destä riippumatta verenpaineen lasku, pahoinvointi, anemia, leikkauksen jäl-
keinen kipu, oksentelu, selkäkipu, kuume, huimaus, sikiöön kohdistuvat vai-
kutukset sekä päänsärky. Allergisia reaktioita ja anafylaksiaa on raportoitu.
Katso tarkemmat tiedot Pharmaca Fennicasta.

KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET
Vain kertakäyttöön. Vain kirkasta liuosta saa käyttää. Pakkauksen on oltava 
ehjä. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.

SÄILYVYYS: 
Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos valmis-
tetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja olosuhteet ennen 
käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, mutta ne eivät normaalisti saa ylittää 24 
tuntia lämpötilassa 2–8 C, mikäli käyttöönvalmistus ei ole tapahtunut kont-
rolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

PAKKAUKSET JA HINNAT

LISÄTIEDOT
Abbott Oy, puh. (09) 7518 4120 
Katso tarkemmat tiedot 
Pharmaca Fennicasta.

Chirocaine® 
Levobupivakaiini 

2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml tai 7,5 mg/ml injektioneste, 
liuos / infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
ja Chirocaine 0,625 mg/ml tai 1,25 mg/ml infuusioneste, liuos

Chirocaine® 
pakkaukset

Pakkaus-
koko

Hinnat
TOH (alv 0 %)

Infuusiopussit

Chirocaine® 0,625 mg/ml 12 x 200 ml 361,26 €

Chirocaine® 1,25 mg/ml 24 x 100 ml 361,26 €

Chirocaine® 1,25 mg/ml 12 x 200 ml 361,26 €

Ampullit

Chirocaine® 2,5 mg/ml 10 x 10 ml 29,58 €

Chirocaine® 5,0 mg/ml 10 x 10 ml 34,20 €

Chirocaine® 7,5 mg/ml 10 x 10 ml 50,24 €
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Erikoislääkärikuulustelu 
5.2.2010

Anestesiologia ja tehohoito
1 Hengityslaitehoidossa olevan potilaan 

vaikean happeutumishäiriön rescue-hoidot. 
Vaikutusmekanismit, tutkimusnäyttö.

2 Vertaile levosimendaania ja dobutamiinia.

3 Aktivoitunut proteiini C vaikean sepsiksen ja 
septisen sokin hoidossa.

4 Leikkauksen jälkeisen kivun kroonistuminen 
(ilmaantuvuus, mekanismi, riskitekijät, ehkäisy)

5 Anestesia vatsa-asennossa (fysiologiset muutokset, 
mahdolliset komplikaatiot, käytännön toteutus)

6 Anestesiaan liittyvä hypotermia (lämmönsäätely 
normaalisti ja anestesian aikana, monitorointi, 
hypotermian komplikaatiot, ehkäisy ja hoito) 

23.4.2010 
1 Uniapnea ja anestesia

2 Ikääntymisen vaikutus anestesiaan

3 Tehohoitoisen potilaan akuutti munuaisvaurio: 
-esiintyvyys -syyt -hoito

4 Hengityksen säätely

5 Syöpä ja kipu - patofysiologia, diagnosointi ja 
kivunhoidon periaatteet sekä luettele lisäksi 
kivunhoidon erikoistekniikat, joita voidaan käyttää 
kivusta kärsivillä syöpäpotilailla

6 Raseemisen bupivakaiinin, S(-)-bupivakaiinin ja S(-) 
-ropivakaiinin farmakologinen ja kliininen vertailu

Erityispätevyyskuulustelu 
7.5.2010

Ensihoitolääketiede
1. Myrkytysten antidootit ensihoidossa (6 p)

2. Mitä teet ja mitä kaikkea otat huomioon, kun 
yksikkö on kutsuttu kotiin huonokuntoisen alle 
kolme kuukauden ikäisen lapsen takia. (6 p)

3. Koodi X-6 (potilas kieltäytyi) – millaisia näkökohtia 
Sinun tulee ottaa huomioon? (4 p)

4. ALS vai BLS traumapotilaille – pohdi perusteluja 
kirjallisuudessa esitettyihin eri näkökantoihin (6 p)

5. Rintakehälle puukotettu potilas; mitä huomioida ja 
mitä asioita pitää osata tehdä ensihoidossa? (4 p)

6. Tulkitse liitteenä olevat 3 EKG-rekisteröintiä 
(6 a, 6 b ja 6 c) ja selosta kunkin kohdalla 
jatkohoitotoimet. Kaikissa tapauksissa potilas on 
aiemmin terve lääkkeetön 52-vuotias mies jolla nyt 
runsaan tunnin kestoinen epämääräinen puristava 
tunne rinnassa. RR 180/110 ja HT 18/min. (6 p).

Sydämen vajaatoiminnan
akuuttitilanteisiin

09/2010

SIMDAX® 2,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi 5 ml:n injektiopullo sisältää 12,5 mg levosimendaania.
Käyttöaiheet: Simdaxia käytetään äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen hoitoon silloin, kun tavanomainen
hoito ei riitä, tai mikäli inotrooppinen tuki katsotaan tarpeelliseksi. Annostus ja antotapa: Simdax on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön. Sitä tulee antaa
sairaalaolosuhteissa, joissa on riittävät seurantamahdollisuudet sekä asiantuntemus inotrooppisten lääkkeiden käytöstä. Antotapa Simdax on laimennettava
ennen antamista. Infuusioliuos on tarkoitettu vain laskimonsisäiseen käyttöön, ja se voidaan antaa perifeerisen tai sentraalisen laskimon kautta. Annostus:
Annostus ja hoidon kesto on määritettävä yksilöllisesti potilaan kliinisen tilan ja hoitovasteen mukaan. Hoito aloitetaan 6–12 mikrog/kg aloitusannoksella,
joka annetaan 10 minuuttia kestävänä infuusiona. Tämän jälkeen infuusiota jatketaan nopeudella 0,1 mikrog/kg/min. Pienemmän 6 mikrog/kg aloitusannoksen
käyttöä suositellaan, mikäli potilas saa infuusion aloitusvaiheessa laskimoon myös vasodilataattoreita, inotrooppisia lääkkeitä tai molempia. Tämän
annosalueen yläpäähän asettuvilla aloitusannoksilla saavutetaan voimakkaampi hemodynaaminen vaste, mutta haittavaikutusten esiintyminen voi
ohimenevästi lisääntyä. Potilaan hoitovaste arvioidaan aloitusannoksen antamisen yhteydessä tai 30-60 minuutin kuluttua annoksen mukauttamisesta ja
aina, kun se katsotaan kliinisesti tarpeelliseksi. Jos vaste arvioidaan liian voimakkaaksi (hypotensio, takykardia), infuusionopeutta voidaan laskea nopeuteen
0,05 mikrog/kg/min tai infuusio keskeytetään. Jos potilas sietää aloitusannostuksen ja jos tarvitaan voimakkaampaa hemodynaamista vaikutusta,
infuusionopeutta voidaan nostaa nopeuteen 0,2 mikrog/kg/min. Suositeltava infuusion kesto on 24 tuntia potilaille, joilla on äkillisesti pahentunut vaikea
krooninen sydämen vajaatoiminta. Toleranssin kehittymistä tai rebound-ilmiötä Simdax-infuusion lopettamisen jälkeen ei ole havaittu. Hemodynaamiset
vaikutukset kestävät vähintään 24 tuntia ja jopa 9 vuorokautta 24 tuntia kestäneen infuusion lopettamisen jälkeen. Simdaxin toistuvasta annostelusta
on vain vähän kokemusta. Kokemus vasoaktiivisten aineiden, mm. inotrooppisten lääkkeiden (paitsi digoksiinin) samanaikaisesta annostelusta on vähäistä.
REVIVE-tutkimusohjelmassa käytettiin pienempää aloitusannosta (6 mikrog/kg), mikäli potilas sai lähtötilanteessa myös vasoaktiivisia aineita. Hoidon
seuranta EKG:tä, verenpainetta, syketaajuutta ja diureesia on seurattava nykykäytäntöjen mukaisesti hoidon aikana. Infuusion lopettamisen jälkeen
suositellaan näiden parametrien seurantaa ainakin 3 vuorokauden ajan tai kunnes potilaan kliininen tila on vakaa. Potilaita, joilla on lievä tai kohtalainen
munuaisten vajaatoiminta tai lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, tulisi seurata ainakin 5 vuorokauden ajan. Lapset: Simdaxia ei pidä antaa lapsille
tai alle 18-vuotiaille nuorille. Vasta-aiheet: Yliherkkyys levosimendaanille tai apuaineille. Vaikea hypotensio ja takykardia. Vasemman kammion täyttymisen
tai ulosvirtauksen merkittävä ahtauma. Vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma <30 ml/min) ja vaikea maksan vajaatoiminta. Aiemmin
sairastettu kääntyvien kärkien (torsades de pointes) takykardia. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Levosimendaanin ensimmäisiä
hemodynaamisia vaikutuksia voi olla systolisen ja diastolisen verenpaineen lasku, joten tätä valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joilla on lähtötilanteessa
matala systolinen tai diastolinen verenpaine tai hypotension kehittymisriski. Näille potilaille suositellaan varovaisempaa annostelua. Lääkärin on räätälöitävä
annos ja hoidon kesto potilaan tilaan ja hoitovasteeseen sopiviksi. Vaikea hypovolemia on korjattava ennen levosimendaani-infuusion antamista. Jos
verenpaineessa tai syketaajuudessa havaitaan liian suuria muutoksia, on infuusionopeutta laskettava tai infuusio lopetettava. Kaikkien hemodynaamisten
vaikutusten kestoa ei ole määritetty, mutta hemodynaamiset vaikutukset kestävät kuitenkin yleensä 7-10 vuorokautta. Osittain tämä johtuu aktiivisista
metaboliiteistä, joiden huippupitoisuus plasmassa saavutetaan n. 48 tuntia infuusion lopettamisen jälkeen. Yhteisvaikutukset: Nykykäytäntöjen mukaisesti
levosimendaanin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, mikäli potilas saa samanaikaisesti laskimoon muita vasoaktiivisia lääkeaineita, sillä hypotension
riski saattaa suurentua. Digoksiinia ja Simdaxia saaneilla potilailla ei ole havaittu farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia populaatioanalyyseissä. Beetasalpaajia
käyttäville potilaille Simdaxia voidaan antaa ilman että sen teho heikkenee. Isosorbidimononitraatin ja Simdaxin samanaikainen anto terveille tutkimushenkilöille
on merkittävästi lisännyt ortostaattista hypotensiota. Haittavaikutukset: Äkillisesti pahentunutta sydämen vajaatoimintaa koskeneissa lumekontrolloiduissa
kliinisissä tutkimuksissa (REVIVE-tutkimusohjelma) haittavaikutuksia esiintyi 53 %:lla potilaista. Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat hypotensio, kammiotakykardia
ja päänsärky. Äkillisesti pahentunutta sydämen vajaatoimintaa koskeneessa tutkimuksessa, jossa vertailuvalmisteena käytettiin dobutamiinia (SURVIVE),
haittavaikutuksia esiintyi 18 %:lla potilaista. Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat kammiotakykardia, eteisvärinä, hypotensio, kammiolisälyönnit, takykardia
ja päänsärky. Yliannostus: Simdaxin yliannostus voi aiheuttaa hypotensiota ja takykardiaa. Hypotensiota on onnistuneesti hoidettu vasopressoreilla (esim.
dopamiinilla, jos potilaalla on ollut krooninen sydämen vajaatoiminta, ja adrenaliinilla sydänkirurgian jälkeen). Sydämen täyttöpaineiden liiallinen aleneminen
voi heikentää Simdaxin tehoa ja on hoidettavissa parenteraalisella nesteytyksellä. Säilytys: Säilytä 2-8 ºC (jääkaapissa). Ei saa jäätyä. Valmisteen väri voi
muuttua oranssiksi säilytyksen aikana, mutta sen teho ei heikkene. Pakkaus ja hinta (tmh) 1.4.2010: Simdax 2,5 mg/ml (4x5ml) 2891,00 euroa.
Lisätiedot: Pharmaca Fennica.




