VALMISTEYHTEENVETO
1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Moxalole jauhe oraaliliuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annospussi sisältää seuraavat vaikuttavat aineet:
Makrogoli 3350
13,125 g
Natriumkloridi
350,7 mg
Kaliumkloridi
46,6 mg
Natriumvetykarbonaatti
178,5 mg
Elektrolyytti-ionien määrä annospussia kohti, kun jauheesta on valmistettu 125 ml liuosta:
Natrium
65 mmol/l
Kalium
5,4 mmol/l
Kloridi
53 mmol/l
Vetykarbonaatti
17 mmol/l
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Jauhe oraaliliuosta varten
Valkoinen kiteinen jauhe.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Kroonisen ummetuksen hoito. Koprostaasin laukaiseminen (koprostaasilla tarkoitetaan tässä tilannetta,
jossa vaikeahoitoista ummetusta sairastavan potilaan peräsuoleen ja/tai paksusuoleen pakkautuu
ulostetta; tila voidaan todeta vatsan alueen ja peräsuolen tutkimuksella).
4.2

Annostus ja antotapa

Annostus
Krooninen ummetus:
Aikuiset: 1–3 annospussia vuorokaudessa jaettuina annoksina. Normaaliannos on useimmille potilaille
1-2 annospussia päivässä. Yksilöllisestä vasteesta riippuen saatetaan tarvita 3 annospussia päivässä.
Ummetuksen hoitojakso kestää yleensä enintään kaksi viikkoa, ja se voidaan toistaa tarvittaessa.
Pitkäaikaisemman hoidon yhteydessä tulee käyttää pienintä tehokasta annosta.
Koprostaasi:
Aikuiset: 8 annospussia vuorokaudessa. Koko vuorokausiannos otetaan 6 tunnin kuluessa.
Koprostaasin hoitojakso kestää yleensä enintään 3 päivää.
Potilaat, joiden sydän- ja verisuonitoiminta on heikentynyt:
Koprostaasin hoidossa annos tulee jakaa niin, että yhden tunnin kuluessa otetaan enintään kaksi
annospussia.

Munuaisten vajaatoimintapotilaat:
Annosmuutokset eivät ole tarpeen sen paremmin ummetuksen kuin koprostaasinkaan hoidossa.
Pediatriset potilaat
Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.
Antotapa
Yksi annospussi liuotetaan 125 millilitraan vettä. Koprostaasin hoidossa 8 annospussia voidaan
liuottaa 1 litraan vettä.
4.3

Vasta-aiheet

Suolen seinämän rakenteellisesta tai toiminnallisesta häiriöstä johtuva suolen perforaatio tai
obstruktio, ileus, vaikea suoliston tulehdussairaus kuten Crohnin tauti tai colitis ulcerosa, toksinen
megakoolon.
Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Koprostaasi/peräsuolen ulostetukkeuma tulee olla lääkärin diagnosoima tai varmistettu vatsan ja
peräsuolen radiologisella tutkimuksella.
Ummetuksen syy tulee selvittää, jos ulostuslääkkeiden päivittäinen käyttö on tarpeen. Jos kahden
viikon jälkeen ei havaita merkkejä paranemisesta, tulee valmistetta käyttävät potilaat kääntyä lääkärin
puoleen.
Pitkäaikainen käyttö voi olla tarpeen, jos potilaalla on esimerkiksi MS-taudista tai Parkinsonin taudista
johtuva vaikea krooninen tai vaikeahoitoinen ummetus tai lääkkeiden, etenkin opioidien tai antimuskariinien aiheuttama ummetus.
Jos potilaalle kehittyy mitä tahansa neste- tai elektrolyyttitasapainon häiriöihin viittaavia oireita (esim.
turvotus, hengenahdistus, paheneva uupumus, nestehukka, sydämen vajaatoiminta), Moxalolen käyttö
lopetetaan välittömästi, elektrolyyttiarvot mitataan ja mahdolliset poikkeavuudet hoidetaan asianmukaiseen tapaan.
Kliinistä tietoa Moxalolen käytöstä lasten hoidossa ei ole. Tämän vuoksi valmistetta ei suositella
lapsille.
Muiden lääkevalmisteiden imeytyminen saattaa hetkellisesti vähentyä, koska Moxalolen käyttö lisää
gastrointestionaalista läpikulkunopeutta (ks. kohta 4.5).
Pediatriset potilaat
Ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.
4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

On mahdollista, että muiden lääkevalmisteiden imeytyminen saattaa hetkellisesti vähentyä Moxalolen
käytön yhteydessä (ks. kohta 4.4). Erillisiä tapauksia on raportoitu samanaikaisesti annosteltujen
lääkkeiden tehon alenemisesta, esim. epilepsialääkkeet.
4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Moxalolen käytöstä raskauden aikana ei ole kokemusta, ja sitä tulee käyttää vain, jos lääkäri pitää sen
käyttöä välttämättömänä.
Imetys
Moxalolen käytöstä imetyksen aikana ei ole kokemusta. Haittavaikutusten riski imetettävälle lapselle
on merkityksetön, sillä Makrogoli 3350:n systeeminen altistus imettävälle naiselle on merkityksetön.
Hedelmällisyys
Tietoa Moxalolen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tai se on rajallista.
4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Moxalolella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.
4.8

Haittavaikutukset

Yleisimmin esiintyy ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset
voivat olla seurausta ruoansulatuskanavan sisällön laajenemisesta sekä Moxalole -valmisteen
farmakologisista vaikutuksista, jotka lisäävät motiliteettia. Lievä ripuli paranee yleensä annosta
pienentämällä.
Haittavaikutukset on esitetty alla elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet
määritellään seuraavasti: Hyvin yleinen (≥1/10), Yleinen (≥1/100, <1/10), Melko harvinainen (≥1/1
000, <1/100), Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), Hyvin harvinainen (<1/10 000), Tuntematon (koska
saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
Elinjärjestelmäluokitus Yleisyys
Immuunijärjestelmä
Yleinen
Melko harvinainen
Hyvin harvinainen

Aineenvaihdunta ja
ravitsemus
Hermosto
Ruoansulatuselimistö

Yleisoireet ja
antopaikassa todettavat
haitat

Hyvin harvinainen
Yleinen
Hyvin yleinen
Melko harvinainen
Hyvin harvinainen
Yleinen

Haittavaikutus
Kutina
Ihottuma
Allergiset reaktiot kuten anafylaksia,
angioedeema, hengenahdistus, eryteema, urtikaria
ja nuha
Elektrolyyttihäiriöt, erityisesti hyperkalemia ja
hypokalemia
Päänsärky
Vatsakipu ja vatsan kouristus, ripuli, oksentelu,
pahoinvointi, kuuluvat suolistoäänet, ilmavaivat
Dyspepsia, vatsan turvotus
Epämiellyttävä tunne peräaukossa
Perifeerinen turvotus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista
seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Vaikeaa kipua tai vatsan turvotusta voidaan hoitaa nenämahaletkulla tehtävän tyhjennyksen avulla.
Voimakas nesteen menetys ripulin tai oksentelun vuoksi voi vaatia elektrolyyttiarvojen korjaamista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ummetuslääkkeet, Osmoottiset laksatiivit.
ATC-koodi: A06AD65
Makrogoli 3350:n laksatiivinen teho johtuu sen osmoottisesta vaikutuksesta suolessa. Makrogoli 3350
suurentaa ulostemassaa, mikä käynnistää hermo-lihasvälitteisesti paksusuolen motiliteetin. Tämän
fysiologisena seurauksena pehmentyneen ulosteen eteneminen paksusuolessa nopeutuu ja ulostaminen
helpottuu. Valmiste sisältää makrogoli 3350:n lisäksi myös elektrolyyttejä, jotka imeytyvät suolen
limakalvon läpi ja vaihtuvat ulosteen nesteeseen erittyvien seerumin elektrolyyttien kanssa. Näin
elimistön natrium-, kalium- ja nestetasapaino pysyvät ennallaan.
Valmisteen käytöstä koprostaasin hoitoon ei ole tehty kontrolloituja tutkimuksia, joissa valmistetta
olisi verrattu muihin hoitoihin (esim. peräruiskeisiin). Ei-vertailevassa tutkimuksessa 27 aikuispotilaalla Moxalole laukaisi koprostaasin 12 potilaalla 27:stä (44 %) 1 vrk hoidon jälkeen, 23:lla
27:stä (85 %) 2 vrk hoidon jälkeen ja 24:llä 27:stä (89 %) 3 vrk kuluttua.
Kliiniset tutkimukset, joissa makrogolia, natriumkloridia, kaliumkloridia ja natriumvetykarbonaattia
on käytetty kroonisen ummetuksen hoitoon, ovat osoittaneet, että normaalien ulosteiden muodostukseen tarvittava annos pienenee yleensä ajan mittaan. Monet potilaat saavat vasteen 1–2 annospussin
vuorokausiannoksilla. Annosmuutosten tulee kuitenkin perustua potilaskohtaiseen vasteeseen.
5.2

Farmakokinetiikka

Makrogoli ei muutu suolistossa. Se ei imeydy käytännössä lainkaan ruoansulatuskanavasta, eikä sillä
tiedetä olevan mitään farmakologista vaikutusta. Jos makrogoli 3350:ta kuitenkin imeytyy, se
eliminoituu virtsan kautta.
5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisten tutkimustulosten mukaan makrogoli 3350:lla ei ole merkitsevää systeemistä toksisuuspotentiaalia. Sen vaikutusta lisääntymiseen ja sen mahdollista geenitoksisuutta ei kuitenkaan ole
tutkittu.
Makrogoli 3350:n pitkäaikaistoksisuutta ja karsinogeenisuutta ei ole tutkittu eläimillä. Joissakin
toksisuustutkimuksissa on kuitenkin käytetty suuria annoksia suun kautta otettavia suurimolekyylisiä
makrogoleja, ja ne on todettu turvallisiksi suositeltavia hoitoannoksia käytettäessä.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Asesulfaamikalium (E950), sitruuna-aromi.
6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta.
Säilytä käyttövalmis liuos jääkaapissa (2-8 °C) ja hävitä käyttämätön liuos 6 tunnin kuluttua.
6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Säilytä alkuperäispakkauksessa valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.
Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.
6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Paperi/LDPE/Alumiini/LDPE -annospussit tai vaihtoehtoisesti
Paperi/PE/Alumiini/Etyleenimetakryylihappokopolymeeri (Surlyn) –annospussit.
Pakkauksissa on 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ja 100 tai 2x50 annospussia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

7.
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Meda Oy
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