VALMISTEYHTEENVETO
1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Poremax-C 1 g poretabletti
2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 tabletti sisältää askorbiinihappoa 1 g.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: aspartaami (E951), kalium, natrium
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.

LÄÄKEMUOTO

Poretabletti
Appelsiininmakuinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, ruskehtavanvalkoinen, pilkullinen
poretabletti, Ø 24,9–25,3 mm.
4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet




C-vitamiinin puutostilojen ehkäisy ja hoito
C-vitamiinin lisääntynyt tarve

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus
Aikuisille ja kouluikäisille 1 poretabletti vuorokaudessa.
Pediatriset potilaat
3–7-vuotiaille ½ poretablettia vuorokaudessa.
Alle 3-vuotiaille ainoastaan lääkärin ohjeen mukaan.
Antotapa
Poretabletti liuotetaan lasilliseen vettä.
4.3

Vasta-aiheet






Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puute
Idiopaattinen hemokromatoosi
Fenyyliketonuria (valmiste sisältää aspartaamia)
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Sirppisoluanemiaa tai thalassemiaa sairastavien, oraalisessa antikoagulanttihoidossa olevien ja
henkilöitten, joilla plasman oksalaattipitoisuus on suurentunut ja oksalaattikivien

muodostumistaipumus lisääntynyt, on syytä välttää suuria C-vitamiiniannoksia.
Suuret C-vitamiinipitoisuudet saattavat häiritä eräitä laboratoriotestejä, kuten uraatin ja glukoosin
määritystä virtsasta.
Tämä lääke sisältää kaliumia 80 mg per tabletti. Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoimintaa tai
ruokavalion kaliumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.
Tämä lääke sisältää natriumia 115,7 mg per tabletti. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus,
tulee ottaa tämä huomioon.
4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Askorbiinihappo happamoittaa virtsaa, lisää heikkojen emästen ja vähentää heikkojen happojen
erittymistä.
Askorbiinihappo parantaa raudan imeytymistä.
Askorbiinihappo hidastaa salisylaattien ja parasetamolin eliminoitumista. Flufenatsiinin pitoisuus voi
pienentyä samanaikaisen askorbiinihapon käytön seurauksena.
Askorbiinihappo nostaa veren etinyyliestradiolin pitoisuutta. Suuriannoksisen C-vitamiinin käytön
lopettaminen voi johtaa läpäisyvuotoihin ehkäisytablettien käyttäjillä.
Askorbiinihappo on yksittäisissä tapauksissa heikentänyt varfariinin tehoa.
4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Suositettuina hoitoannoksina Poremax-C on turvallinen raskauden ja imetyksen aikana. Yli
5 g:n päivittäisten C-vitamiiniannosten on kuvattu aiheuttaneen keskenmenoja.
4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Askorbiinihappo ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.
4.8

Haittavaikutukset

Askorbiinihappoa siedetään hyvin jopa useiden grammojen päiväannoksina. Suurina annoksina se voi
aiheuttaa ripulia, pahoinvointia ja kuumotusta. C-vitamiini lisää oksalaatin erittymistä virtsaan ja
hyperoksaluriassa munuaiskivien riskiä.
C-vitamiiniallergia on hyvin harvinainen.
Keskosilla ja glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutetta sairastavilla askorbiinihappo voi aiheuttaa
hemolyysiä. Yli 5 g:n askorbiinihappoannokset voivat veren pH:ta alentavan vaikutuksensa vuoksi
aiheuttaa kriisin sirppisoluanemiaa sairastavilla.
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista
seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55
00034 FIMEA
4.9

Yliannostus

Askorbiinihapon akuutti toksisuus on vähäinen. Hyvin suurina kerta-annoksina se voi aiheuttaa
oksaalihapon saostumista munuaisiin, lisäksi voi ilmetä ripulia ja oksentelua. Hoito on
oireenmukainen, antasidien antaminen vähentää oireita. Riittävästä diureesista on huolehdittava
munuaishaittojen ehkäisemiseksi. Spesifistä antidoottia ei ole.
5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Askorbiinihappo (C-vitamiini), ATC-koodi: A11GA01
Askorbiinihappo on tehokas pelkiste ja tärkeimpiä vesiliukoisia antioksidantteja. Se suojaa
hapettumiselta sekä ei-entsymaattisesti että entsyymien kofaktorina. C-vitamiinia tarvitaan myös
tokoferyyliradikaalin pelkistämisessä antioksidatiiviseksi E-vitamiiniksi. Lisäksi se osallistuu mm.
kollageenin, noradrenaliinin ja steroidien synteesiin ja on välttämätön hampaitten, luuston,
hiussuoniston ja valkosolujen toiminnalle. C-vitamiini estää karsinogeenisten nitrosoamiinien
syntymistä. Suurehkoina annoksina (1–2 g/vrk) se parantaa raudan imeytymistä suolistosta.
Elimistön C-vitamiinivarastoista (20–50 mg/kg) eliminoituu päivittäin 1 mg/kg. Normaaliolosuhteissa
C-vitamiinin tarve saadaan tyydytettyä normaalista ravinnosta. C-vitamiinin tarve lisääntyy kuumassa
ilmastossa, raskaassa ruumiillisessa työssä ja mahdollisesti myös tupakoinnin ja ehkäisytablettien
käytön seurauksena. Askorbiinihapon suositettu päivittäissaanti on alle 1-vuotiailla 20–25 mg, 1–13vuotiailla 25–50 mg, aikuisilla 75 mg, raskaana olevilla 85 mg ja imettävillä 100 mg.
5.2

Farmakokinetiikka

C-vitamiini imeytyy sekä aktiivisesti että passiivisesti. Sen hyötyosuus riippuu annoksesta:
90 mg:n annoksen hyötyosuus on 90 %, 500 mg:n annoksen 70 % ja yhden gramman annoksen alle
50 %. C-vitamiini kertyy mm. aivoihin, valkosoluihin ja lisämunuaisiin. Huippupitoisuus seerumissa
saavutetaan 3–4 tunnissa. Varastoidun C-vitamiinin eliminaation puoliintumisaika on 16 vrk,
ylimäärän puoliintumisaika kuitenkin vain 3–7 tuntia. Askorbiinihapon munuaiskynnys on 15 mg/l,
joka saavutetaan annoksella 150 mg/vrk. Tätä pienemmät annokset eliminoituvat lähinnä
metaboliitteina virtsaan ja ulosteeseen.
5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Koe-eläimet sietävät hyvin C-vitamiinia. Se ei ole teratogeeninen eikä karsinogeeninen. Kaniineilla
suuriannoksinen C-vitamiini (200 mg/kg, 4 kk) on aiheuttanut ohimenevää sidekalvonalaista
verenvuotoa. Rotilla suuretkaan annokset eivät ole aiheuttaneet merkittäviä toksikologisia löydöksiä.
Hyvin suurten annosten on raportoitu olevan mutageenisia, mutta C-vitamiini myös estää
mutageenisten yhdisteiden syntymistä.
6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Sitruunahappo, vedetön
Natriumvetykarbonaatti
Natriumkarbonaatti, vedetön
Kalsiumkarbonaatti
Magnesiumoksidi
Kaliumvetykarbonaatti

Riisitärkkelys
Sakkariininatrium
Aspartaami (E951)
Appelsiiniaromi
Punajuuri (väriaine E162)
Riboflaviininatriumfosfaatti (väriaine E101)
6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.
6.3

Kestoaika

3 vuotta.
6.4

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, koska valmiste on herkkä
kosteudelle.
6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Alumiiniputkilo; PE-korkki, jossa kuivatusainetta.
20 tablettia.
6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.
7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo
8.

MYYNTILUVAN NUMERO

8612
9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 28. joulukuuta 1983
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 4. huhtikuuta 2008
10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ
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