
1. OCREVUS valmisteyhteenveto 
*Aloitusannos 600 mg laskimoon annetaan kahteen erilliseen infuusioon jaettuna: 
ensin 300 mg:n infuusio ja tästä kaksi viikkoa myöhemmin toinen 300 mg:n infuusio. 
Seuraavat Ocrevus-annokset annetaan 600 mg:n kerta-annoksina infuusiona 
laskimoon kuuden kuukauden välein.

Yhteystiedot: Roche Oy, PL12, 02180 Espoo, puh. 010 554 500 
www.roche.fi | www.rochegate.fi

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
 Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. 
 Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Miten onnistun potilasohjauksessa?

Arvoisa MS-hoitaja,

Lämpimästi tervetuloa Rochen järjestämään 
pre-symposiumiin MS-hoitajille. Tapahtuma 
järjestetään valtakunnallista Suomen MS-hoitajien 
syysopintopäivää edeltävänä päivänä.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen:
https://www.lyyti.in/MSpresymposiumi

Ohjelma:

16.30-16.45 Kahvitarjoilu

16.45-17.00 Kanssasi MS-taudin hoidossa
(tuotepäällikkö Kaisa Laitio, Roche Oy)

17.00-17.45 Ocrevuksen▼ oikea ja turvallinen 
käyttö (sairaanhoitajat Anu Frilander ja Suvi Kaarlela, 
TAYS Neurologian poliklinikka)

17.45-18.00 Tauko

18.00-20.00 Työpaja: Miten onnistun 
potilasohjauksessa? Motivoivan haastattelun 
keinot vuorovaikutustilanteisiin.
(Valmentaja, kouluttaja Reima Saarinen)

Motivoivan haastattelun avulla:
- potilaan oma muutosmotivaatio voimistuu
- hoitoon sitoutuminen ja hoitoon osallistuminen paranevat
- muutoksen aiheuttama stressi vähenee sekä potilaalla 
 että hoitohenkilökunnalla
- potilas ottaa itse vastuuta oman sairautensa hoidosta
- saadaan aikaan merkittäviä vaikutuksia elintapoihin
- potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus
 paranee
- potilaan hoitotulokset paranevat

20.00-21.30 Illallinen

Aika:

Torstai 
21.11.2019
klo 16.30-21.30

Paikka: 

Clarion Hotel Helsinki, 
Tyynenmerenkatu 2, 
00220 Helsinki

Matka- ja majoitusjärjestelyiden vuoksi toivomme
saavamme ilmoittautumisenne 11.11.2019 mennessä. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Roche Oy vastaa osallistujien matka- ja majoitus-
kuluista pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo,
Kauniainen, Vantaa) ulkopuolelta tuleville.
Majoituskiintiö varattu hotelli Clarion Hotel
Helsingistä 21.–22.11.2019 väliseksi yöksi yhden ja
kahden hengen huoneissa.

Roche Oy on sitoutunut noudattamaan Lääketeollisuus
Ry:n eettisiä ohjeita ja tulee niiden mukaisesti
julkistamaan vuosittain taloudelliset etuudet
terveydenhuollon ammattilaisille. Matka- ja
majoituskustannusten julkistamiseen pyydämme 
erillisen suostumuksen.

Motivoivan haastattelun työpajaosiota varten 
osallistujille lähetetään sähköpostitse lukupaketti 
ennakkoon tutustumista varten.

Koulutukseen liittyviin kyselyihin vastaa: 

Kaisa Laitio
puh. 050 5621685 tai kaisa.laitio@roche.com 

▼
 
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla 

 voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.
 Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan
 epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.
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VALMISTEYHTEENVETOLYHENNELMÄ 
Ocrevus 300 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten (okrelitsumabi) 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. 
 Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. 

Käyttöaiheet: 1. Ocrevus on tarkoitettu aaltomaisen MS-taudin (RMS) hoitoon aikuispotilailla, joilla on kliinisten piirteiden tai 
kuvantamislöydösten perusteella määriteltyä MS-taudin aktiivisuutta. 2. Ocrevus on tarkoitettu varhaisvaiheen primaaristi etenevän 
MS-taudin (PPMS) hoitoon aikuispotilailla määriteltynä taudin keston ja toimintakykytason sekä tulehdusaktiviisuudelle tyypillisten 
kuvantamislöydösten perusteella.
Ehto: Hoito aloitetaan ja toteutetaan neurologisten sairauksien diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa yksikössä, 
jossa on tarvittavat valmiudet vaikeiden haittavaikutusten, kuten vakavien infuusioreaktioiden, hoitamiseen.
Annostus ja antotapa: Antotapa: Ocrevus annetaan laimentamisen jälkeen infuusiona laskimoon erillisen infuusiolinjan kautta. Ocrevus-
infuusiota ei saa antaa laskimoon paineella eikä boluksena. Esilääkitystä on annettava ennen jokaista infuusiota, ks. tarkemmat ohjeet 
valmisteyhteenvedosta. Aloitusannos: 600 mg laskimoon annetaan kahteen erilliseen infuusioon jaettuna: ensin 300 mg:n infuusio ja tästä 
kaksi viikkoa myöhemmin toinen 300 mg:n infuusio. Seuraavat annokset: Seuraavat annokset annetaan 600 mg:n kerta-annoksina 
infuusiona laskimoon kuuden kuukauden välein. Ensimmäinen 600 mg:n kerta-annos pitäisi antaa kuusi kuukautta aloitusannoksen 
ensimmäisen infuusion jälkeen. Ocrevus-annosten välisen ajan pitää olla aina vähintään viisi kuukautta. Annosmuutokset hoidon aikana, ks. 
tarkemmat ohjeet valmisteyhteenvedosta. Erityispotilasryhmät, ks. tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta.
Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen infektio tai syöpä. Vaikea-asteinen immuunipuutostila.
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaalle annetun lääkevalmisteen nimi ja eränumero on tallennettava selkeästi 
potilastietoihin biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi. Infuusioreaktiot: Ocrevus-hoitoon liittyy infuusioreaktioita, 
jotka saattavat olla yhteydessä sytokiinien vapautumiseen ja/tai muihin kemiallisiin välittäjäaineisiin. Infuusioreaktioiden oireita saattaa 
esiintyä minkä tahansa infuusion aikana, mutta niitä on raportoitu yleisemmin ensimmäisen infuusion aikana. Yliherkkyysreaktiot: 
Yliherkkyysreaktioita (akuutti allerginen reaktio lääkevalmisteelle) voi myös ilmetä. Tyypin 1 (IgE välitteiset) akuutit yliherkkyysreaktiot eivät 
välttämättä ole kliinisesti erotettavissa infuusioreaktioista. Infektiot: Jos potilaalla on aktiivinen infektio, Ocrevus-hoidon antamista pitää 
siirtää myöhemmäksi, kunnes infektio on parantunut. Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML): PML:n riskiä ei voi sulkea 
pois, koska sitä aiheuttavaa John Cunningham (JC) virusinfektiota ja siitä seurannutta PML-tautia on havaittu anti-CD20-vasta-aineilla ja 
muilla MS-lääkkeillä hoidetuilla potilailla. Jos PML:a epäillään, Ocrevus-hoito pitää keskeyttää. B-hepatiitin uudelleen aktivoituminen: Muilla 
anti-CD20-vasta-aineilla hoitoa saaneilla potilailla on raportoitu hepatiitti B -viruksen (HBV) uudelleen aktivoitumista, mikä on johtanut 
joissain tapauksissa fulminantin hepatiitin kehittymiseen, maksan vajaatoimintaan ja kuolemaan. Kaikille potilaille pitää ennen Ocrevus-
hoidon aloittamista tehdä HBV-seulonta paikallisten ohjeistojen mukaisesti. Syövät: Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu syöpien määrän 
lisääntymistä okrelitsumabihoitoa saaneilla potilailla vertailuryhmään verrattuna. Jos potilaalla tiedetään olevan aktiivinen syöpä, Ocrevus-
hoitoa ei saa antaa. Vaikea-asteinen immuunipuutos: Vaikea-asteisesti immuunipuutteisia potilaita ei saa hoitaa ennen kuin 
immuunipuutostila korjautuu. Rokotukset: Rokotuksia eläviä tai heikennettyjä eläviä taudinaiheuttajia sisältävillä rokotteilla ei suositella 
hoidon aikana. Lääkärin pitää tarkistaa potilaan rokotustilanne, kun potilaalle harkitaan Ocrevus-hoitoa.
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia ei ole 
tehty, koska yhteisvaikutuksia sytokromi P450 -entsyymien, muiden metaboloivien entsyymien tai kuljettajaproteiinien kanssa ei oletettavasti 
esiinny.
Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä ehkäisyä Ocrevus-hoidon aikana ja 12 kuukauden 
ajan viimeisen Ocrevus-infuusion jälkeen. Valmisteen käyttöä tulee välttää raskauden aikana elleivät mahdolliset hyödyt äidille ole sikiölle 
mahdollisesti aiheutuvia riskejä suuremmat. Imetys suositellaan lopettamaan Ocrevus-hoidon ajaksi.
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Ocrevus-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.
Haittavaikutukset: Tärkeimmät ja yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat infuusioreaktiot ja infektiot. Infuusioreaktioiden oireita 
ovat esim. kutina, ihottuma, urtikaria, eryteema, kasvojen ja kaulan punoitus, hypotensio, kuume, uupumus, päänsärky, heitehuimaus, 
kurkun ärsytys, suunielun kipu, hengenahdistus, nielun tai kurkunpään turvotus, pahoinvointi, takykardia. Hyvin yleisiä infektioita ovat: 
ylähengitysteiden infektio, nasofaryngiitti ja influenssa. Tarkemmat tiedot ks. valmisteyhteenveto.
Yliannostus: Hyväksyttyä laskimoon annettavaa Ocrevus-annosta suuremmista annoksista on vain vähän kliinistä kokemusta. 
Yliannokseen ei ole spesifistä vasta-ainetta. Infuusio on keskeytettävä heti, ja potilasta on tarkkailtava infuusioon liittyvien reaktioiden 
havaitsemiseksi.
Kestoaika: Avaamaton injektiopullo 18 kuukautta.
Säilytys: Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 ºC). Ei saa jäätyä. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
Pakkaus: 1x 10 ml (300 mg). Tukkumyyntihinta (TMH): 6050,00 €.
Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Reseptilääke. Huom! Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.
Yhteystiedot: Roche Oy, PL 12, 02181 Espoo. Puh 010 554 500, www.roche.fi. 
Pvm: Tammikuu 2018


