Obsidan Fe++ 100 mg
-rautalääkekapseli
Obsidan-kapseli on suun kautta otettava
rautalääke. Kapseli sisältää 100 mg kaksiarvoista rautaa. Raudan lisäksi kapseli sisältää
apuaineena muun muassa c-vitamiinia (askorbiinihappo).
Obsidan Fe++ 100 mg kapselit sopivat aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Kapseleita käytetään raudanpuutostilojen hoitoon ja erityisesti
raskauden ja imetyksen aikana, lapsuudessa
ja vähärautaisen ruokavalion yhteydessä
esiintyvän raudanpuuteanemian hoidossa.

Rauta ruuan ja juoman kanssa
Parhaan tehon rautalääkkeestä saa ottamalla
kapselit tyhjään vatsaan aamulla noin 1 tunti
ennen ateriaa tai myöhemmin päivällä noin 2
tuntia ennen tai jälkeen aterian. Tämä johtuu
siitä, että monet ruoan ainesosat huonontavat
raudan imeytymistä.
Jos tyhjään mahaan otettuna ruoansulatuskanavan oireet estävät lääkkeen käytön,

voidaan kapselit kuitenkin ottaa aterian yhteydessä. Tällöin tulee välttää kasvisruokia,
maitotuotteita, kahvia ja teetä.1

Miten Obsidan-kapseleita
käytetään
Kapselit niellään runsaan veden kera pureskelematta, jotta kapselien sisältämä rauta
vapautuisi vasta ohutsuolen alkuosassa, ja
mahalaukun ärsytysoireet olisivat mahdollisimman vähäisiä.
Jos kapselien nieleminen osoittautuu liian
vaikeaksi, voidaan kapseli varovasti avata
ja tyhjentää sen sisältämät rakeet ruokalusikkaan ja ottaa ne siitä pureskelematta riittävän runsaan
vesimäärän kera.

Obsidan-rautalääkkeen annostelu
Ota Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita juuri
siten kuin pakkausselosteessa on kuvattu tai
kuten lääkäri/apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista jos
olet epävarma.
Suositeltu annos on:
1 kapseli päivässä aikuisille ja yli 6-vuotiaille
lapsille (paino vähintään 20 kg). Vaikeaan raudanpuutokseen yli 15-vuotiaille nuorille (paino
vähintään 50 kg) ja aikuisille suositellaan
hoidon aluksi seuraavaa annostelua:
• 50 - < 60 kg painaville suositusannos yksi
kapseli 2 kertaa päivässä
• ≥ 60 kg painaville suositusannos yksi kapseli 2–3 kertaa päivässä.

Älä käytä Obsidan Fe++ 100 mg
kapseleita, jos:
• olet allerginen ferroglysiinisulfaatille tai
tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
• sinulla on ruokatorven ahtauma

• olet hoidossa, jossa tehdään toistuvia
verensiirtoja.
Valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille. Valmistetta ei saa antaa 6-vuotiaille ja
sitä vanhemmille lapsille, jotka painavat alle
20 kg.

Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi
aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Yleiset: mahavaivat, ummetus, ripuli,
oksentelu, pahoinvointi, närästys, ulosteiden
värjäytyminen tummaksi (vaaratonta, johtuu
ulosteeseen joutuvasta raudasta). Harvinaiset:
hampaiden värjäytyminen, ihon yliherkkyysreaktiot. (Jos yliherkkyysreaktio on voimakas,
on syytä hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.) Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva
tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): mahakipu,
ylävatsakipu, ruuansulatuskanavan verenvuoto, kielen värjäytyminen, suun limakalvojen
värjäytyminen, äkilliset vaikeat yliherkkyysreaktiot.

Lisää tietoa löydät pakkausselosteesta

• sinulla on jokin veren rauta-arvoja kohottava sairaus (esim. hemokromatoosi tai
krooninen hemolyysi)

Lähde: Obsidan-pakkausseloste.

• sinulla on jokin sairaus, jossa raudan käyttö on häiriintynyt (esim. sideroblastinen
anemia, lyijyanemia tai talassemia)
Kysyttävää UCB:n lääkevalmisteista? Ota yhteyttä:
• 0800 9 13353 (maksuton numero)
• +358 9 4273 3300 (maksullinen numero)
• UCBCares.FI@ucb.com
• www.ucbcares.fi
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Raudanpuutostilojen hoitoon, erityisesti raskauden ja imetyksen aikana, lapsuudessa, vähärautaisen ruokavalion yhteydessä. Akuutin tai kroonisen verenhukan aiheuttaman raudanpuuteanemian hoitoon. Yli 6-vuotiaille lapsille (paino vähintään 20 kg), nuorille ja aikuisille 1 kapseli päivässä suun kautta tyhjään vatsaan. Ei sovellu käytettäväksi tiettyjen veri- tai
ruuansulatuskanavan sairauksien eikä toistuvien verensiirtojen yhteydessä. Ruoka ja muut lääkkeet saattavat vaikuttaa
raudan imeytymiseen ja rauta voi vaikuttaa muiden lääkkeiden imeytymiseen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Yleiset haittavaikutukset: maha-suolikanavan oireet. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy
Finland, puh. 09-2514 4221, ucb.finland@ucb.com. Perustuu 12.9.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
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Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova.

