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Tietoa Enbrelin käyttäjälle

Sinulle on määrätty Enbrel-nimistä lääkeainetta (etanersepti), jota käytetään 

psoriaasin, lapsuusiän psoriaasin ja reumaattisten sairauksien kuten 

nivelreuman (RA), selkärankareuman (AS), psoriaasiartriitin (PsA) sekä 

lastenreuman hoitoon (JIA).

Ensi silmäyksellä saattaa vaikuttaa kummalliselta, että näin erilaisia sairauksia 

hoidetaan samalla lääkeaineella. Voiko esimerkiksi polven tai sormien 

nivelsäryn ja levinneen ihottuman välillä todella olla jokin yhteys?

Psoriaasi ja monet reumaattiset sairaudet kuuluvat inflammatoristen 

sairauksien ryhmään. Sairaudet syntyvät, kun immuunijärjestelmä muuttuu 

yliaktiiviseksi ja hyökkää ihmisen oman kehon kimppuun. Tulehdukset 

vaikuttavat kehoon monin eri tavoin.

Tämä esite selittää mitä kehossa tapahtuu ihmisen sairastuessa 

inflammatorisiin sairauksiin. Saat myös tietoa Enbrel-hoidosta, lääkkeen 

käytöstä ja asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon. Perehdy 

lääkepakkauksen mukana tulevaan pakkausselosteeseen ja/tai 

valmisteyhteenvetoon ennen Enbrel-hoidon aloittamista.

Suosittelemme sinua myös tutustumaan seuraaviin ruotsinkielisiin 

verkkosivuihin: www.psoriasisguiden.se ja www.rorelse.se. Molemmat sivustot 

tarjoavat tietoa ja palveluita, jotka voivat tuoda helpotusta arkeesi.
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Ihmisen immuunijärjestelmän tarkoituksena on torjua vieraat aineet, kuten 

bakteerit ja virukset. Immuunijärjestelmä voi kuitenkin hyökätä myös omaa 

kehoa vastaan. Psoriaasi ja reumaattiset sairaudet juontavat juurensa juuri 

tästä. Vielä ei tiedetä miksi immuunijärjestelmä reagoi tällä tavoin tai mikä 

hyökkäyksen laukaisee.

Immuunijärjestelmä hankkiutuu eroon vieraista aineista luomalla tulehduksen, 

joka hävittää ne. Psoriaasia tai reumaattisia sairauksia sairastavalla ihmisellä 

tulehduksia syntyy, vaikka kehossa ei ole vieraita aineita, joita pitäisi torjua. 

Jatkuvat tulehdukset vahingoittavat kehoa.

Perinnöllisyys ja ympäristö
Vielä ei ole löydetty selitystä sille, miksi immuunijärjestelmä kääntyy ihmisen 

omaa kehoa vastaan. Monet inflammatoriset sairaudet ovat perinnöllisiä. Muita 

vaikuttavia tekijöitä saattavat olla infektiot ja epäterveelliset elämäntavat, kuten 

tupakointi tai liiallinen alkoholinkäyttö.

Tulehduksia voi syntyä eri paikkoihin
Tulehduksia voi syntyä kehossa eri paikkoihin. Yhtenä syynä ovat sytokiinit, eli 

kehon immuunijärjestelmän tuottamat proteiinit. TNF-sytokiiniksi kutsuttu 

sytokiinityyppi vauhdittaa tulehdusprosessia psoriaasissa ja reumaattisissa 

sairauksissa.

Inflammatoriset sairaudet
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Tulehduksia vähentävä hoito
Psoriaasia ja reumaattisia sairauksia sairastavilla henkilöillä kehon  

TNF-pitoisuuden on havaittu olevan korkea.

Sairauksiin ei ole vielä löydetty täysin parantavia lääkkeitä, mutta lisääntynyt 

tieto TNF-sytokiinin vaikutuksista on raivannut tietä uusille hoitomenetelmille. 

Nykyisillä lääkehoidoilla pyritään vähentämään kehon TNF-tasoja 

mahdollisimman tehokkaasti ja siten ehkäisemään tulehduksia.
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Enbrel on niin kutsuttu TNF-salpaaja, joka vähentää TNF:n määrää kehossa. 

Enbrelin sanotaan olevan myös biologinen lääkeaine. Tällä tarkoitetaan lähinnä 

sitä, että se on DNA-pohjainen kopio aineesta, jota löytyy kehosta jo 

entisestään. Enbreliä on käytetty Ruotsissa reumaattisten sairauksien hoitoon 

vuodesta 2000 lähtien ja psoriaasin hoitoon vuodesta 2004 lähtien.

Hoidon aikana huomioitavia asioita
On monia asioita, joista sinun on hyvä olla tietoinen hoidon aikana. Enbrel 

annetaan pistoksena ja tarjolla on useita hoitoa helpottavia apuvälineitä.

Voit saada lääkärin vastaanotolta mukaasi muun muassa seuraavia 

apuvälineitä:

•  Kylmälaukku ja -patruunoita Enbrelin säilyttämiseksi matkoilla 

(lue lisää säilytyksestä sivuilta 16 ja 20)

•  Lentokortti, jotta lentokenttähenkilökunta saa tietoa sairaudestasi, jos sinun 

täytyy kuljettaa Enbreliä käsimatkatavaroissasi

•  Safety Clip (injektioneulan katkaisija)

•  Potilaskortti, joka sisältää tärkeää tietoa hoidostasi. Pidä kortti aina 

mukanasi, esimerkiksi lompakossa.

Mikä Enbrel on?
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Elämä Enbrelin kanssa
Psoriaasi ja reumaattiset sairaudet sekä niiden hoito seuraavat ihmistä usein 

läpi elämän. Siksi onkin hyvä tietää, että Enbrel toimii pitkällä aikavälillä. Hoito 

voidaan keskeyttää tarvittaessa väliaikaisesti leikkauksen tai raskauden ajaksi. 

Yleisin haittavaikutus on pistoskohdan ihoärsytys. Se häviää yleensä parissa 

päivässä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä Enbreliin liittyen, ota yhteyttä lääkäriin tai 

sairaanhoitajaan.
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Vaihe 1: Valmistelu
•  Ota injektiokynä esille.

•  Varmista, että kynässä oleva liuos on väritöntä tai vaaleankeltaista ja ettei 

liuoksessa ole helposti nähtäviä hiukkasia. Älä käytä liuosta, jos se eroaa 

yllä olevasta kuvauksesta. Käytä toista Enbrel-kynää ja ota sen jälkeen 

yhteyttä apteekkiin, niin saat hyvityksenä uuden kynän.

•  Anna kynän lämmetä huoneenlämmössä 15–30 minuuttia.

•  Pese kädet huolellisesti!

Enbrel annetaan pistoksena. Jotkut käyttävät esitäytettyä ruiskua ja toiset 

injektiokynää. Muista noudattaa lääkärisi antamia ohjeita valmisteluun liittyen. 

Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä vaihe vaiheelta. Lääkärisi tai 

sairaanhoitajasi neuvoo, miten annat itsellesi pistoksia.

Enbrel-kynän ja esitäytetyn ruiskun käyttöohjeet on annettu alla. Katso erillinen 

ohje pakkausselosteesta tai lapsille suunnatusta esitteestä injektiokuiva-aineen 

ja liuoksen sekoittamista koskien.

Enbrel-kynän käyttöohje

Enbrelin valmistelu ja pistäminen
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Vaihe 2:  Pistoskohdan valitseminen ja 
valmistelu

•  Suositeltava pistoskohta on reisi tai vaihtoehtoisesti vatsan 

alue. Puhdista pistoskohta alkoholipyyhkeellä ja anna sen 

kuivua. Älä koske tähän kohtaan ennen pistämistä. Valitse 

jokaiselle pistokselle uusi pistoskohta. Pistoskohdan tulee 

sijaita aina vähintään 3 cm:n päässä edellisestä 

pistoskohdasta. Jos sinulla on psoriaasi, vältä pistämistä 

kohonneille, punoittaville ja hilseileville alueille.

Vaihe 3:  Enbrelin pistäminen
•  Poista valkoinen neulansuojus vetämällä sitä 

suoraan kynästä poispäin.

•  Violetti turvasuojus tulee esiin neulansuojuksen 

poiston jälkeen.

•  Aseta kynä suoraan kulmaan pistoskohtaan 

nähden, mutta älä paina vielä kynän päässä olevaa 

vihreää pistospainiketta. Paina violettia 

turvasuojusta (kynän avointa päätä) napakasti ihoa 

vasten niin, että turvasuojus työntyy kokonaan 

kynän sisälle.

90
°

90
°

90
°
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•  Paina vihreää pistospainiketta peukalolla ja nosta 

peukalo heti painamisen jälkeen pois painikkeelta. 

Painiketta painaessa kuuluu napsahdus. Paina 

kynää edelleen ihoa vasten, kunnes ensimmäisestä 

napsahduksesta on kulunut 10 sekuntia.

•  Kun kuulet toisen napsahduksen tai kun 10 sekuntia 

on kulunut, pistos on valmis. Nosta kynä iholta. 

Kynää nostettaessa kynän violetti turvasuojus tulee 

automaattisesti esiin ja peittää neulan.

90
°

90
°

90
°
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•  Pistos on onnistunut, kun liuoksen tarkastusikkuna on kokonaan violetti. Jos 

tarkastusikkuna ei ole kokonaan violetti, kynään on saattanut jäädä osa 

Enbrel-annoksesta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä sairaanhoitajaan tai 

apteekkiin. Älä yritä käyttää samaa kynää uudelleen tai toista kynää ennen 

kuin olet kysynyt neuvoa sairaanhoitajaltasi tai apteekista.

•  Jos pistoskohdasta tulee verta, paina kohtaa varovasti vanulapulla 

10 sekunnin ajan.

Vaihe 4: Käytetyn Enbrel-kynän hävittäminen
•  Kynä on kertakäyttöinen. Hävitä käytetty kynä sairaanhoitajan tai 

apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
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Vaihe 1: Liuos esitäytetyssä ruiskussa – 25 mg tai 50 mg
•  Ota esitäytetty ruisku ja alkoholipyyhe Enbrel-pakkauksesta.

•  Anna ruiskun lämmetä huoneenlämmössä 15–30 minuuttia. Älä poista 

neulansuojusta ennen esitäytetyn ruiskun käyttöä.

•  Varmista, että liuos on väritöntä tai vaaleankeltaista ja ettei liuoksessa ole 

helposti nähtäviä hiukkasia. Älä käytä liuosta, jos se eroaa yllä olevasta 

kuvauksesta. Käytä toista ruiskua ja ota sen jälkeen yhteyttä apteekkiin, 

jotta saat korvaavan ruiskun.

•  Pese kädet huolellisesti. 

Vaihe 2:  Pistoskohdan valitseminen ja 
valmistelu

•  Suositeltava pistoskohta on reisi tai vatsa. Puhdista 

pistoskohta alkoholipyyhkeellä ja anna sen kuivua. Älä 

koske tähän kohtaan ennen pistämistä. Valitse jokaiselle 

pistokselle uusi pistoskohta. Pistoskohdan tulee sijaita 

aina vähintään 3 cm:n päässä edellisestä 

pistoskohdasta. Jos sinulla on psoriaasi, vältä pistämistä 

kohonneille, punoittaville ja hilseileville alueille.

Esitäytetyn Enbrel-ruiskun käyttöohje
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Vaihe 3: Enbrel-liuoksen pistäminen
•  Poista neulansuojus vetämällä sitä suoraan ruiskusta poispäin. Varo, ettet 

taivuta tai kierrä neulansuojusta, jottei neula vahingoitu.

•  Kun poistat neulansuojuksen, neulan kärjessä saattaa olla pisara nestettä. 

Se on normaalia. Älä koske neulaan tai anna sen koskettaa muita pintoja.

•  Purista varovasti puhdistettua kohtaa ihosta toisella kädellä. Pidä ote 

napakkana. Pitele ruiskua toisella kädessä kynän tavoin. 

•  Työnnä neula nopealla ja terävällä liikkeellä ihon alle 

45–90 asteen kulmassa. Päästä toisen käden ote 

ihopoimusta, kun neula on kokonaan ihon sisällä ja 

paina ruiskun mäntää hitaasti Enbrel-liuoksen 

pistämiseksi. Kun ruisku on tyhjä, vedä neula ihosta. 

Varmista, että vedät neulan samassa kulmassa kuin 

pistit sen.

Vaihe 4: Materiaalin hävittäminen
•  Esitäytetyt ruiskut ovat kertakäyttöisiä. Hävitä käytetyt ruiskut 

sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

Saadaksesi lisää ohjeita Enbrel-injektiokuiva-aineesta ja -liuoksesta, tutustu 

pakkausselosteeseen tai vieraile sivustossa www.lääkeinfo.fi.
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Enbrel säilytetään jääkaapissa 2–8 °C:ssa. 
Ei saa jäätyä. Säilytä esitäytetyt kynät/ruiskut 
ulkopakkauksessa. Valonarka. Älä käytä lääkettä 
pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Enbrel voidaan säilyttää myös huoneenlämmössä alle 
25 °C:n lämpötilassa korkeintaan neljä viikkoa, jonka 
jälkeen sitä ei saa enää laittaa jääkaappiin. Enbrel on 
hävitettävä, jos sitä ei käytetä neljän viikon kuluessa 
siitä, kun se on otettu jääkaapista.

Injektiokynät ja esitäytetyt ruiskut ovat kertakäyttöisiä. 
Kyniä, ruiskuja ja neuloja ei saa koskaan käyttää 
useammin kuin kerran. Älä koskaan käytä 
neulansuojusta uudelleen.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Noudata lääkärisi, sairaanhoitajasi tai apteekkihenkilö-
kunnan antamia käytettyjen injektiokynien, ruiskujen ja 
neulojen käsittelyyn liittyviä neuvoja.

Enbrelin säilytys ja hävittäminen
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Mitä jos unohdan pistää annoksen?
Pistä unohtunut annos heti kun muistat. Jatka sen jälkeen lääkkeen pistämistä 

aiempien ohjeiden mukaisesti.

Voinko antaa pistoksen muualle kuin alaraajoihin?
Kyllä, voit antaa pistoksen kohtiin, joissa on runsaasti rasvakudosta, 

esimerkiksi pakaroihin tai vatsan alueelle.

Miten säilytän Enbreliä matkoilla?
Enbrel on säilytettävä ensisijaisesti jääkaapissa tai kylmälaukussa. Enbrel 

voidaan myös säilyttää huoneenlämmössä (enint. 25 °C) korkeintaan neljä 

viikkoa. Jos tarvitset kylmälaukun, ota yhteyttä lääkärin vastaanottoon. Älä 

laita kylmäpatruunaa liian lähelle Enbrel-pakkausta, sillä lääke ei kestä 

jäätymistä. Jäätymisen voi välttää laittamalla pyyhkeen kylmäpatruunan ja 

lääkepakkauksen väliin.

Miten lentomatkoilla menetellään?
Voit saada vastaanotoltasi lentokortin, joka sisältää lentokenttähenkilökunnalle 

suunnattua Enbrel-tietoa, mikäli kuljetat Enbreliä käsimatkatavaroissasi.

Jos lähdet pitkälle matkalle (yli 4 viikoksi), ota lentoyhtiöön yhteyttä hyvissä ajoin 

ennen matkaa ja selvitä, onko Enbrel mahdollista säilyttää lentokoneen 

jääkaapissa. Huomioi säännöt, jotka liittyvät nesteiden kuljettamiseen 

käsimatkatavaroissa. 

Kysymyksiä ja vastauksia
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Kuinka kauan Enbrel voi olla pois kylmästä?
Enbrel voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa korkeintaan neljän 

viikon pituisen yksittäisen jakson ajan, jonka jälkeen sitä ei saa enää laittaa 

takaisin jääkaappiin. Enbrel on hävitettävä, jos sitä ei käytetä neljän viikon 

kuluessa siitä, kun se on otettu jääkaapista.

Millaisia ovat tyypilliset haittavaikutukset?
Enbrelin käyttö saattaa joskus aiheuttaa pistoskohdan punoitusta ja turvotusta. 

Mahdollisen turvotuksen ja punoituksen vähentämiseksi kannattaa valita aina 

uusi pistoskohta, jotta edellisen pistoskohdan iho saa levätä.

Kuinka pitkään Enbrel-hoitoa jatketaan?
Lääkärisi on saattanut määrätä sinulle yksilöllisen Enbrel-hoidon. Noudata aina 

lääkärisi antamia ohjeita. 

Mitä minun pitää ottaa huomioon? 
Ota aina yhteyttä lääkäriisi tai sairaanhoitajaasi, jos epäilet, että olet saanut 

vakavan infektion. Enbrel-hoito on keskeytettävä vakavan infektion yhteydessä.

Milloin voin keskeyttää Enbrel-hoidon?
Kerro aina lääkärillesi, että sinua hoidetaan Enbrelillä. Hoidon keskeyttäminen 

tehdään aina yhteistyössä lääkärin kanssa. Näin voidaan menetellä esimerkiksi 

vakavan infektion tai leikkauksen yhteydessä. Jos olet menossa isoon 

hammaslääketieteelliseen toimenpiteeseen, kerro hammaslääkärillesi 

käyttäväsi Enbreliä.
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Voiko Enbreliä käyttää yhdessä muiden lääkkeiden 
kanssa?
Kerro lääkärillesi muista käyttämistäsi lääkkeistä. On todettu, että Enbrelin 

kanssa voi käyttää samanaikaisesti tavallisia lääkkeitä, kuten 

tulehduskipulääkkeitä (NSAID), metotreksaattia ja kortisonia. Jos käytät tai sinulle 

määrätään joitakin lääkkeitä Enbrelin ohella, on parasta aina kysyä neuvoa 

lääkäriltä.

Mitä jos tulen raskaaksi?
Enbrel-hoidon aikana ei ole suositeltavaa tulla raskaaksi. Jos näin kuitenkin 

käy, ota yhteyttä lääkäriisi.

Miten lääke vaikuttaa imetykseen?
Enbrelin erittymisestä äidinmaitoon ei ole varmaa tietoa. Enbrel-hoidon aikana 

ei saa imettää.

Mitä minun pitää ottaa huomioon, kun otan rokotuksia?
Enbrel-hoidon aikana ei saa ottaa ”eläviä” rokotteita. Lääkärisi tai 

rokotuspaikan henkilökunta tietää, mitkä rokotukset ovat kyseessä.
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Kuinka Enbreliä säilytetään?
•  Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

•  Säilytetään jääkaapissa 2–8 °C:n lämpötilassa. Enbrel voidaan säilyttää myös 

huoneenlämmössä alle 25 °C:n lämpötilassa korkeintaan neljä viikkoa, jonka 

jälkeen sitä ei saa enää laittaa jääkaappiin. Enbrel on hävitettävä, jos sitä ei 

käytetä neljän viikon kuluessa siitä, kun se on otettu jääkaapista.

•  Ei saa jäätyä.

•  Säilytä esitäytetyt kynät/ruiskut ulkopakkauksessa. Valonarka.

•  Enbrel-liuos on suositeltavaa käyttää heti asianmukaisen valmistuksen 

jälkeen.

•  Älä käytä lääkettä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Lääkäri, sairaanhoitaja 
tai apteekkihenkilökunta 
vastaa Enbreliä 
koskeviin kysymyksiin.
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Ruotsinkielisiltä sivustoilta www.rorelse.se ja www.psoriasisguiden.se löytyy 

tietoa ja hyviä neuvoja reumaattisia sairauksia ja psoriaasia koskien. Molemmat 

sivustot ovat Pfizerin luomia ja kaikki tiedot ovat tarkistettuja ja asiantuntijoiden 

hyväksymiä. Perehdy myös lääkepakkauksen mukana tulevaan 

pakkausselosteeseen ja/tai valmisteyhteenvetoon.

www.rorelse.se
Sivusto www.rorelse.se tarjoaa tietoa erilaisista reumaattisista sairauksista, kuten 

nivelreumasta, psoriaasiartriitista, selkärankareumasta (Bechterewin tauti) ja 

lastenreumasta. 

www.psoriasisguiden.se
Psoriaasioppaasta löydät tietoa erilaisista psoriaasityypeistä ja voit muun 

muassa esittää kysymyksiä ihotautilääkärille.

Hyödyllisiä linkkejä
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Omia muistiinpanoja

Enbrel (etanercept), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, förfylld spruta, pulver och vätska till injektion.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln. 
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Enbrel användas för måttlig eller svår reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, svår axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit, och måttlig eller svår psoriasis. 
Enbrel används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar: 
För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett 
tillräckliga resultat eller inte är lämpligt: Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller 
-negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder. 
Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder. För 
patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga 
behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga. Svår psoriasis hos barn och ungdomar från 
6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska 
behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen). Använd inte Enbrel: om du eller ditt barn har, eller löper 
risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Varningar och försiktighet: Allvarliga 
infektioner, hjärtsvikt, demyeliniserande sjukdomar, återkommande kroniska infektioner. För ytterligare informa-
tion se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: januari 2017 
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