
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

KUTSU 23.1.2019
SRY:N VUOSIKOKOUKSEN 
SATELLIITTISYMPOSIUM



SRY:N VUOSIKOKOUKSEN  
satelliittisymposium
Arvoisa Reumatologi,

Kutsumme teidät Sanofi Genzymen järjestämään satelliittisymposiumiin. 

Aika: keskiviikkona 23.1.2019 klo 17.15–22.00
Paikka: Solo Sokos Hotelli Torni, Tampere 

Ilmoittautumiset: Ilmoittauduthan ystävällisesti Sanofi Genzymen satelliittisymposiumiin  
SRY:n vuosikokouksen ilmoittautumislinkin kautta.
 
 
Ystävällisin terveisin,
Sanofi Genzymen Immunologian tiimi  

 
 
Matkustusasiat 
Paula Priha-Kiiskinen
markkinointikoordinaattori
paula.priha-kiiskinen@sanofi.com
puh. 040 656 9373

Muut tilaisuutta koskevat kysymykset 
Karoliina Tuominen
kenttätuotepäällikkö
karoliina.tuominen@sanofi.com
puh. 040 552 2620



Ohjelma 
 

17.15 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

17.30  Tilaisuuden avaus
 Sanofi Genzyme ja puheenjohtaja, LT, reval. Antti Palomäki

17.35 Cardiovascular Comorbidity in Inflammatory Rheumatological Conditions
 Prof. Jürgen Braun, Saksa 

18.20  Clinical Data of Sarilumab
 Sanofi Genzyme Medical Affairs

19.05 Kokemuksia sarilumabista - potilastapauksia
 Esa Rouhe, Reumatologi, Seinäjoen keskussairaala 

19.35 Tiimityö ja motivaatio - Luovan ajattelun kautta uusia toimintatapoja tiimityöhön
 Patrick ”Pata” Degerman, Löytöretkeilijä

20.20 Tilaisuuden yhteenveto
 Puheenjohtaja, LT, reval. Antti Palomäki

20.30 Illallinen

22.00 Tilaisuus päättyy



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Sanofi and Regeneron are collaborating in a global  
development program and commercialization for Kevzara.

KEVZARA® (sarilumabi) injektioneste, liuos kerta-annoskynässä annoksina 150 mg/1,14 ml ja 200 mg/1,14 ml. 

Käyttöaiheet: KEVZARA on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä metotreksaatin (MTX) kanssa keskivaikean tai vaikean aktiivisen 
nivelreuman hoitoon aikuisille, joilla ei ole saatu riittävää vastetta yhdellä tai useammalla taudinkulkua muuttavalla reumalääkkeellä 
(DMARDs) tai jotka eivät siedä niitä. KEVZARA-valmistetta voidaan antaa monoterapiana, jos metotreksaattia ei siedetä tai se ei 
ole sopiva. Annostus ja antotapa: Suositeltu KEVZARA-annos on 200 mg joka toinen viikko ihonalaisena injektiona. Annoksen 
pienentämistä 200 mg:sta 150 mg:aan joka toinen viikko suositellaan, kun on tarpeen hallita neutropeniaa, trombosytopeniaa 
tai kohonneita maksaentsyymiarvoja. Vasta-aiheet: Aktiiviset, vaikeat infektiot. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai 
valmisteen apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaita on tarkkailtava huolellisesti infektion merkkien 
ja oireiden varalta KEVZARA-hoidon aikana. Maha-suolikanavan perforaatioita voi ilmetä. Yhteisvaikutukset: Metotreksaatin 
samanaikainen anto ei vaikuttanut sarilumabialtistukseen eikä metotreksaattialtistus muuttunut samanaikaisen sarilumabiannon 
takia. KEVZARA-valmisteen käyttöä yhdessä Janus-kinaasin (JAK) estäjien tai biologisten DMARD-lääkkeiden, kuten TNF 
(Tumor Necrosis Factor) -salpaajien, kanssa ei ole tutkittu. Sarilumabin kyvyllä muuntaa IL-6:n vaikutusta CYP-entsyymeihin 
saattaa olla kliinistä merkitystä käytettäessä CYP-substraatteja, joiden terapeuttinen indeksi on kapea ja annos säädetään 
potilaskohtaisesti. KEVZARA-hoitoa aloitettaessa tai lopetettaessa on tarpeen seurata hoidon vaikutusta (esim. varfariinin 
kohdalla) tai lääkepitoisuutta (esim. teofylliinin kohdalla) ja muuttaa lääkevalmisteen annosta potilaskohtaisesti. Varovaisuutta on 
noudatettava, jos potilas aloittaa KEVZARA-hoidon käyttäessään CYP 3A4 -substraatteja (kuten ehkäisytabletteja tai statiineja). 
Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: Neutropenia. Yleiset: Ylähengitystieinfektiot, virtsatieinfektiot, nasofaryngiitti, huuliherpes, 
trombosytopenia, hyperkolesterolemia, hypertriglyseridemia, suurentuneet trans-aminaasiarvot, pistoskohdan punoitus ja 
kutina. Korvattavuus: Reseptivalmiste, peruskorvattavuus 1.3.2018 alkaen aktiivisen nivelreuman hoitoon (313). Pakkauskoot: 
esitäytetty kynä 150 mg 2 kpl/pkt, esitäytetty kynä 200 mg 2 kpl/pkt, esitäytetty ruisku 200 mg 1 kpl/pkt. Hinnat: esitäytetty 
kynä 2 kpl/pkt 150 mg tai 200 mg (1,14 ml) 855,10 € (TMH), 1074,99 € (VMH + alv) ja esitäytetty ruisku 1 kpl/pkt 200 mg (1,14 ml) 
427,55 € (TMH), 557,66 € (VMH + alv). Lisätiedot: Valmisteyhteenveto 2017, Pharmaca Fennica tai Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 
02100 Espoo. Puh 0201 200 300.       
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