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KUTSU 

25.6.2018 
 
Hyvä lääkäri, 
 

Tervetuloa koulutustilaisuuteen jonka aiheena on Endokrinologiset haasteet. 
 
AIKA  tiistai 9.10.2018 klo 16.00 

    PAIKKA Ravintola Tokyo55, Runeberginkatu 55 B, Helsinki 
 
OHJELMA 
16.00  Ruokailu 
 
16.30  Naislääkäriyhdistyksen oma kokous 
 
17.00  Glyxambi® – uutta voimaa T2 diabeteksen hoitoon 

  aluepäällikkö Tii Saarentola, Boehringer Ingelheim Finland Ky 
 
17.15  Endokrinologiset haasteet: kortisoli, kilpirauhanen, osteoporoosi 
  ylilääkäri, sisätautilääkäri, diabetologi Ari Aimolahti, Lääkärikeskus Aava /  
  erikoislääkäripalvelut 
 
18.15 Tilaisuus päättyy 

 
 Ensimmäiset 50 ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset linkin kautta: 
 https://www.lyyti.in/09102018_hki_naislaakariyhdistys 
 

Olet lämpimästi tervetullut! 
 
Boehringer Ingelheim Finland Ky  
 
 
Tii Saarentola     Tarja Hublin 
aluepäällikkö     tuotepäällikkö 
p. 050 3102 808 

 
Boehringer Ingelheim ei korvaa tilaisuuksiin liittyviä matkakuluja, kilometrikorvauksia tai pysäköintimaksuja kuin sopimussuhteessa yhtiöön 
oleville henkilöille, esimerkiksi luennoitsijoille. Boehringer Ingelheim julkaisee tapahtuman järjestämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana 
 terveydenhuollon ammattilaisille tapahtuman järjestämisvuonna maksamansa taloudelliset etuudet (rekisteröintimaksut, matka- ja 
 majoituskustannukset sekä palvelu- ja konsulttipalkkiot) julkisessa tietokannassa internetissä (www.boehringer-ingelheim.fi). Taloudellisen 
yhteistyön  julkistamisen päätavoitteena on yhdessä lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lääkealalla. Tulemme pyytämään tapahtuman 
järjestämisvuotta seuraavan kalenterivuoden alussa suostumuksenne tietojen julkaisuun siten, että saaja yksilöidään. Jos suostumusta ei anneta 
tai se peruutetaan, tiedot julkaistaan tietokannassa saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa.  

   

Glyxambi–valmisteeseen kohdistuu lisäseuranta 
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Glyxambi 10 mg/5 mg ja 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit 
Vaikuttava aine: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg tai 25 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia. 
Käyttöaihe: Tyypin 2 diabeteksen hoitoon vähintään 18-vuotiaille aikuisille parantamaan glukoositasapainoa, kun metformiinilla ja/tai sulfonyyliurealla ja 
Glyxambi-valmisteen yhdellä erillisellä ainesosalla ei saavuteta riittävän hyvää glukoositasapainoa tai tilanteissa, joissa potilas jo käyttää erillisiä 
empagliflotsiini- ja linagliptiinivalmisteita yhdistelmähoitona. Annostus ja antotapa: Yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Kun Glyxambi-valmistetta 
käytetään yhdessä sulfonyyliurean ja/tai insuliinin kanssa, näiden pienempi annos voi olla tarpeen hypoglykemiariskin pienentämiseksi. Erityisryhmät: 
Vaikutusmekanismista johtuen heikentynyt munuaistoiminta johtaa empagliflotsiinin glukoositasapainoa parantavan tehon heikentymiseen. Annosta ei 
tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta. Iäkkäillä potilailla on kuitenkin otettava huomioon munuaisten toiminta ja 
nestehukan riski. Ei suositella 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille eikä alle 18-vuotiaille lapsille. Katso tarkemmat annostusohjeet Glyxambi-valmisteen 
valmisteyhteenvedosta. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille, mille tahansa toiselle natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n 
(SGLT2:n) estäjälle, mille tahansa muulle dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4:n) estäjälle. Varoitukset: Ei saa käyttää tyypin 1 diabeetikoilla. Harvinaisia, 
toisinaan henkeä uhanneita tai kuolemaan johtaneita diabeettisen ketoasidoosin tapauksia on raportoitu potilailla, joita on hoidettu SGLT2:n estäjillä, 
mukaan lukien empagliflotsiini. Potilaan ketoasidoosille altistavat aiemmat sairaudet pitää ottaa huomioon ennen kuin hoito aloitetaan. Jos ketoasidoosin 
oireita ilmenee, pitää empagliflotsiinihoito lopettaa. Jos potilas joutuu sairaalahoitoon suuren leikkauksen tai vakavan akuutin sairauden vuoksi, 
empagliflotsiinihoito pitää keskeyttää kunnes potilaan tila on saatu vakaaksi. Varovaisuus on tarpeen, kun Glyxambi-valmistetta käytetään yhdessä 
tunnetusti hypoglykemiaa aiheuttavien diabeteslääkkeiden kanssa (esim. sulfonyyliureat ja/tai insuliini). Akuuttia haimatulehdusta on raportoitu 
haittavaikutuksena. Potilaille on kerrottava akuutin haimatulehduksen tyypillisistä oireista. Jos haimatulehdusta epäillään, Glyxambi-valmisteen käyttö 
pitää lopettaa ja jos haimatulehdus diagnosoidaan, Glyxambi-hoitoa ei saa aloittaa uudelleen. Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on aikaisemmin 
ollut haimatulehdus. Glyxambi-hoito on lopetettava, jos eGFR on pitkään alle 45 ml/min/1,73 m2 tai kreatiniinipuhdistuma on pitkään alle 45 ml/min. 
Glyxambi-valmistetta ei pidä käyttää loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla eikä dialyysihoidossa olevilla potilailla. Munuaistoiminnan 
arviointi on suositeltavaa ennen Glyxambi-hoidon aloittamista ja säännöllisin välein (vähintään kerran vuodessa) hoidon aikana sekä ennen kuin potilas 
aloittaa mitään samanaikaista lääkitystä, joka saattaa heikentää munuaistoimintaa. Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla empagliflotsiinin 
aiheuttama verenpaineen aleneminen voi aiheuttaa riskin kuten potilailla, joilla tiedetään olevan sydän- ja verisuonitauti; potilailla, joilla on 
verenpainelääkitys ja anamneesissa hypotensio tai 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla. Hoidon väliaikaista keskeyttämistä on harkittava, jos 
potilaalla on komplisoitunut virtsatieinfektio. NYHA-luokkien I–II potilaista on vähän kokemusta eikä kliinisistä tutkimuksista ole saatu kokemusta NYHA-
luokkien III–IV potilaista. Glyxambi-valmisteen vaikutusmekanismin takia potilaiden virtsan glukoosimääritys on positiivinen. Hematokriitin kohoamista 
havaittiin empagliflotsiinihoidon yhteydessä. Nestehukan riski saattaa olla suurentunut 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla. Kokemusta 85-
vuotiaiden ja sitä vanhempien hoidosta ei ole. Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Näitä tutkimuksia on kuitenkin tehty kummallakin 
vaikuttavalla aineella, katso lisätietoja valmisteyhteenvedosta. Raskaus ja imetys: Käyttöä raskauden aikana tulee välttää. Ei pidä käyttää imetyksen aikana. 
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Vähäinen. Potilaita on neuvottava noudattamaan varovaisuutta hypoglykemian välttämiseksi ajamisen ja 
koneiden käytön aikana, erityisesti kun valmistetta käytetään sulfonyyliurean ja/tai insuliinin kanssa. Haittavaikutukset: Yleiset: virtsatieinfektio, 
emättimen kandidiaasi, vulvovaginiitti, balaniitti ja muut sukuelinten infektiot, nenänielutulehdus, hypoglykemia (käytettäessä yhdessä sulfonyyliurean tai 
insuliinin kanssa), jano, yskä, kutina, ihottuma, lisääntynyt virtsaaminen, suurentunut amylaasipitoisuus ja kohonnut lipaasipitoisuus. Lisätiedot: Tutustu 
valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä, www.terveysportti.fi. Pakkaukset ja hinnat: 01.01.2018 (VMH + ALV) 30 tabl. 106,61 € 
(hoitopäiväkustannus 1,27 €); 90 tabl. 274,81 € (hoitopäiväkustannus 1,08 €). Reseptilääke. Korvattavuus: 01.01.2018 Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). 
Diabetes, muu kuin insuliinihoito (215). Markkinoija: Boehringer Ingelheim Finland Ky. Ks. tarkemmat tiedot Glyxambi-valmisteen valmisteyhteenvedosta. 
 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. 
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