OPAS
ILMOITUSKOOT JA -PAIKAT

ETUKANSI
• 95 mm x 135 mm

• etusisäkansi, takasisäkansi ja takakansi
105 mm x 175 mm
(+ leikkausvarat 3 mm ja leikkausmerkit)
• sisäsivut 4 kpl
105 mm x 175 mm
(+ leikkausvarat 3 mm ja leikkausmerkit)

Verenpainelääkkeen valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Lääkeaine

Käyttöä puoltaa

Käyttöä rajoittaa

Angiotensiini II
reseptorin
salpaajat

Sydämen vajaatoiminta
Diabetes mellitus
Sairastettu sydäninfarkti

Raskaus

ACE-estäjät

Sydämen vajaatoiminta
Diabetes mellitus
Sairastettu sydäninfarkti
Sepelvaltimotauti
Ateroskleroosi

Raskaus
ACE-estäjän aiheuttama yskä

Kalsiumkanavan
salpaajat

Perifeeriset verenkiertohäiriöt
Angina pectoris

AV-johtumishäiriö
(diltiatseemi, verapamiili)
Sydämen vajaatoiminta

(amlodipiini, felodipiini)
Iäkäs potilas

(paitsi amlodipiini)

Sydämen vajaatoiminta
Iäkäs potilas
Korkea systolinen paine
Edullinen hinta

Kihti
Muut metaboliset
sivuvaikutukset

Sepelvaltimotauti
Sydämen vajaatoiminta
Hyperkinesia
Migreeni

Astma/COPD
AV-katkos
Fyysisen suorituskyvyn lasku
Metaboliset sivuvaikutukset

Diureetit

Beetasalpaajat

Orionilla on

Orion Pharma 11/2019

KOKOSIVUN ILMOITUKSET

Candesartan
Orion
4 mg, 8 mg, 16 mg ja 32 mg tabletit

Vaikuttava aine: kandesartaanisileksitiili. Käyttöaiheet: Essentiaalisen hypertension ja sydämen
vajaatoiminnan ja vasemman kammion heikentyneen systolisen toiminnan hoitoon aikuisille.
Hypertension hoito lapsilla ja nuorilla (6 vuotta - alle 18 vuotta). Annostus ja antotapa: Antotapa:
Suun kautta, kerran vuorokaudessa ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Annostus: Hypertensio: aloitus- ja
tavanomainen ylläpitoannos on 8 mg x1/vrk. Suurin osa antihypertensiivisestä vaikutuksesta
saavutetaan neljän viikon kuluessa, annosta voidaan nostaa 16 mg:aan kerran vuorokaudessa, ja
edelleen maksimiannokseen 32 mg x 1/vrk. Hoito tulee sovittaa verenpainevasteen mukaan.
Tarkemmat tiedot kts. valmisteyhteenveto. Vasta-aiheet: Yliherkkyys kandesartaanisileksitiilille tai
mainituille apuaineille, toinen ja kolmas raskauskolmannes, vaikea maksan vajaatoiminta ja/tai
kolestaasi, alle 1 v. lapset, käyttö samanaikaisesti aliskireeniä sisältävien valmisteiden kanssa on
vasta-aiheista, jos potilaalla on diabetes mellitus tai munuaisten vajaatoiminta (glomerulusten
suodatusnopeus <60 ml/min/1,73 m2). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Kts.
valmisteyhteenveto. Yhteisvaikutukset: Samanaikainen käyttö kaliumia säästävien diureettien,
kaliumlisien tai suolan korvikkeiden tai muiden sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka saattavat suurentaa
seerumin kaliumpitoisuuksia (esim. hepariininatrium), voi aiheuttaa seerumin kaliumpitoisuuden
kohoamista. Kaliumpitoisuutta tulee seurata tarpeen mukaan. Tarkemmat tiedot kts. valmisteyhteenveto. Raskaus ja imetys: Raskaus: käyttöä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei
suositella, käyttö toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vasta-aiheista Imetys: ei
suositella. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Huimausta tai väsymystä voi esiintyä.
Haittavaikutukset: Yleiset: Hengitystieinfektio, huimaus/heitehuimaus, päänsärky, hyperkalemia,
hypotensio. Tarkemmat tiedot kts. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv.) 1.11.2019:
4 mg 28 fol 8,01 €, 98 fol 6,23 €, 8mg 28 fol 6,34 €, 98 fol 7,94 €, 16mg 28 fol 11,67 €, 98 fol 9,04 €,
32 mg 28 fol 10,24 €, 98 fol 11,91 €. Korvattavuus: Peruskorvattava. Erityiskorvaus: Krooninen verenpainetauti (205), krooninen sydämen vajaatoiminta (201). Reseptilääke. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto.
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Aineisto:
Painokelpoinen pdf-tiedosto (kuvien resoluutio 300 dpi, CMYK-värit, leikkausvarat 3 mm + leikkausmerkit).

Painopaperi:
Kannet: Lumi Silk 170 g/m2
Sisäsivut: Lumi Silk 115 g/m2
Lähetä aineisto sähköpostilla osoitteeseen sanna.hakkinen@laakariportaali.fi.

