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Potilastiedote hyljinnänestolääkityksessä tapahtuvista 
muutoksista HUS-elinsiirtokeskuksessa 

 

HUS on tehnyt vuoden 2022 alussa voimaan tulleen päätöksen, jossa peruslääkevalikoimastamme 

poistuvat monelle tutut Prograf- ja Advagraf-valmisteet.  Näiden tilalle tulevat rinnakkaisvalmis-

teet Adport ja Dailiport (ks. taulukko 1 alla). Rinnakkaisvalmisteiden näyttö tehosta ja turvallisuu-

desta on osoitettu niin vahvasti, ettei meillä ole enää tarjota kestäviä perusteita vanhan ja yhteis-

kunnalle kalliiksi tulevan käytäntömme ylläpitämiseksi, jossa alkuperäisvalmisteita määrättiin 

vaihtokieltoisilla resepteillä. 

 

Jatkossa emme enää määrää vaihtokieltoa hyljinnänestolääkkeisiin. Tämän päätöksen suhteen 

emme tee potilaskohtaisia poikkeuksia eli lääkevaihtokielto poistuu kaikkien potilai-

den osalta, kun reseptejä uusitaan jatkossa. 

 

Tämä tulee näkymään erityisesti Cellcept-hoitoa saavien potilaiden kohdalla. Apteekeilla on velvol-

lisuus vaihtaa lääke halvempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos sellainen on tarjolla. Kaikkien näi-

den rinnakkaisvalmisteiden turvallisuus ja teho on osoitettu. Taulukossa 2 on esitetty kaikkien 

Cellcept-rinnakkaisvalmisteiden kauppanimet. Eli jatkossa Cellcept-valmisteen nimi voi vaihtua 

toiseen ja tämän suhteen on syytä olla tarkkana. Annosmuutosta ei vaihdon yhteydessä tarvita. 

Yksittäisillä potilailla on Cellceptin tilalla käytössä Myfortic. Myforticilla on vaihtokelponen rin-

nakkaisvalmiste Myastad. 

 

Tämä päätös on tehty harkitusti ja yhdessä HUS-elinsiirtoyksikön kanssa. Jos meillä olisi pelko 

siitä, että rinnakkaisvalmisteet olisivat huonompia lääkkeitä, emme hyväksyisi tätä muutosta.  

Erillisenä tiedotettavana asiana Azamun-lääkkeen tuotanto on lopetettu lääkevalmistajan toimesta. 

Sitä on vielä apteekeissa jonkin verran jäljellä, mutta kun Azamun on loppu, apteekit tulevat vaih-

tamaan tilalle Imurel-lääkityksen. Nämä ovat rinnakkaisia valmisteita ja annosmuutokselle ei ole 

tarvetta vaihdon yhteydessä. Sandimmun säilyy entisellä nimellään. 
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Taulukko 1. Takrolimuusia sisältävien lääkkeiden kauppanimet 

Alkuperäisvalmiste Rinnakkaisvalmiste 

Prograf Adport 

Advagraf Dailiport 

 

 

 

Näitä valmisteita apteekki ei vaihda toisen nimiseen, reseptiin kirjoitettu valmiste annetaan riippu-

matta siitä, onko reseptissä vaihtokieltoa. 

 

 

 

Taulukko 2. Mykefenolaatti mofetiilia sisältävien lääkkeiden kauppanimet 

 

Cellceptia myydään kahden valmistajan toimesta Cellcept-

nimellä. Kyseessä on identtinen valmiste, mutta pakkaus voi 

olla joko Roche- tai Abacus-yrityksen nimissä. Muut valmis-

teet ovat rinnakkaisvalmisteita ja myynnissä omilla nimil-

lään. Kaikkien lääkkeiden kohdalla annostus on sama. 
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Kauppanimi 

Cellcept (Roche) 

Cellcept (Abacus) 

Mycophenolate mofetil Accord 

Mycophenolate mofetil Sandoz 

Myfenax 


