PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Bensatiinbensüülpenitsilliin
Süstelahuse pulber, viaalis 2 400 000 TÜ
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla
neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
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MIS RAVIM ON .BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIIN JA MILLEKS TEDA
KASUTATAKSE

Bensatiinbensüülpenitsilliin on pikaajalise toimega depoopenitsilliin. Tingituna
bensatiinbensüülpenitsilliini farmakokineetilistest omadustest on ravim tõhus ainult penitsilliinile
väga tundlike mikroorganismide suhtes, näiteks treponeemid (süüfilise tekitajad) ja streptokokid
(v.a. enterokokid) suhtes.
Bensatiinbensüülpenitsilliin omab bakteritsiidset toimet, pärssides mikroorganismide rakuseina
koostisesse kuuluvate mukoproteiinide sünteesi. Pärast bensatiinbensüülpenitsilliini lihasesisest
manustamist algab selle vabanemine ja ravim püsib veres pika aja vältel.
Bensatiinbensüülpenitsilliin on näidustatud penitsilliinile tundlike patogeenide poolt põhjustatud
infektsioonide (nakkuste) raviks (nt süüfilis).
2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIINI
KASUTAMIST
Bensatiinbensüülpenitsilliini ei tohi kasutada:
- Kui teil esineb teadaolev ülitundlikkus penitsilliinirea preparaatide suhtes. Tuleb arvestada
ristuva allergia võimalusega (5…10% juhtudest) tsefalosporiinide suhtes ülitundlikel
patsientidel.
- Seda preparaati ei tohi manustada nahaalusi, intravenoosselt, intralumbaalselt ega
kehaõõnesiseselt.
Teil kasutatavas ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma arstilt.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Pidage nõu oma arstiga kui:
- olete allergiale kalduv inimene
- põete suhkruhaigust, sest suhkruhaigetel võib ravimi imendumine lihasdepoost olla
aeglustunud
- põete astmat ning teil esineb mitme ravimi suhtes ülitundlikkuse nähtusid.
Muud ravimid ja bensatiinbensüülpenitsilliin
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.
See on väga oluline, sest kasutades korraga rohkem kui ühte ravimit, võivad nende toimed
tugevneda või nõrgeneda.
Tähelepanu nõuab põletikuvastaste ravimite ja palavikku alandavate ravimite (eeskätt
indometatsiin, fenüülbutasoon ja salitsülaadid) samaaegne kasutamine, kuna need võivad
konkureerivalt pärssida penitsilliini eritumist.
Enne ravimi kasutamist, palun konsulteerige arstiga.

3.

KUIDAS BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIINI KASUTADA

Juhised, millal ja kuidas manustada, annab teile arst või õde.
Seda preparaati tohib manustada ainult lihasesisese süstimise teel.
Selle preparaadi kasutamine ja asjakohane annustamine on iga konkreetse patsiendi puhul
individuaalsed. Üldiselt soovitatakse süüfilise raviks manustada 2,4 miljonit TÜ ühekordselt
(süstituna 1,2 miljonit TÜ ühte tuharasse ja 1,2 miljonit TÜ teise tuharasse) 1. ravipäeval (varane
süüfilis) või 1., 8. ja 15. ravipäeval (hiline süüfilis).
Allergilise reaktsiooni ilmnemisel tuleb preparaadi manustamine koheselt lõpetada ja rakendada
asjakohast ravi.
Kui teil tekib küsimusi ravimi manustamise kohta, võtke ühendust oma arstiga.
Ärge muutke ise ettenähtud annust.
Kui teile manustatakse bensatiinbensüülpenitsilliini rohkem kui ette nähtud
Kui teil on kahtlus, et teile manustati liiga suur annus ravimit, võtke kohe ühendust oma arsti,
apteekri või lähima haiglaga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka bensatiinbensüülpenitsilliin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil
neid ei teki.
Olulisemad kõrvaltoimed võivad olla allergilised reaktsioonid (anafülaksia, urtikaaria,
kehatemperatuuri tõus, liigesevalud, angioneurootiline ödeem, multiformne erüteem ja
eksfoliatiivne dermatiit). Süüfilise ravi ajal võib tekkida treponeemi antigeenide vabanemisest
Jarisch-Herxheimeri reaktsioon (palavik, lööve, adenopaatia, hüpotensioon).
Harvem võib ravimi süstimise järgselt tekkida stomatiit või glossiit.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.

BENSATIINBENSÜÜLPENITSILLIINI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage ravimpreparaati pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6.

LISAINFO

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on kooskõlastatud detsembris 2013

