PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Etambutool, 400 mg, tablett

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 arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
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1.

Mis ravim on etambutool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine etambutool kuulub tuberkuloosivastaste ravimite hulka. Etambutooli kasutatakse
multiresistentse tuberkuloosi raviks.

2.

Mida on vaja teada enne etambutooli võtmist

Ärge võtke etambutooli:
-

kui te olete etambutooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
kui teil on probleeme nägemisega. Enne ravi alustamist etambutooliga tuleb kontrollida
patsiendi nägemist. Kui patsiendi nägemine halveneb ravi ajal etambutooliga, tuleb ravi
koheselt katkestada ja pöörduda arsti poole. Enamikul raviaegse nägemise halvenemise
juhtudest taastub nägemine pärast ravi lõpetamist mõne nädala või kuu jooksul. Harvadel
juhtudel võib nägemise taastumine võtta kauem või võib nägemiskahjutus olla püsiv.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne etambutooli võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui teil on probleeme neerudega. Enne ravi alustamist tuleb kontrollida patsiendi
neerufunktsiooni. Neerufunktsiooni häire korral võib olla vajalik kasutada etambutooli
väiksemaid annuseid.
kui teil tekivad ravi ajal hepatiidile iseloomulikud sümptomid (söögiisu langus, palavik,
kõhuvalu) või üldine halb enesetunne. Sellisel juhul tuleb kontrollida teie maksafunktsiooni
näitajaid.
Muud ravimid ja etambutool
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
1

Etambutooli ei tohi võtta samaaegselt alumiiniumhüdroksiidi sisaldavate antatsiididega (kasutatakse
kõrvetiste korral), sest nende toimel etambutooli toime väheneb.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos
etambutooliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Etambutooli ei tohi võtta raseduse ega rinnaga toitmise ajal muul juhul, kui äärmisel vajadusel.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Etambutool võib kahjustada teie silmanägemist või põhjustada teisi kõrvaltoimeid, nt tundlikkuse
häireid, mis halvendavad teie võimet juhtida autot või töötada masinatega. Kui teil on tekkinud
sellised kõrvaltoimed, siis ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

3.

Kuidas etambutooli võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Annustamine
Etambutooli annused võivad erinevatel patsientidel olla väga erinevad sõltuvalt patsiendi vanusest,
kehakaalust ning ka sellest, kas ravimit kasutatakse haiguse ennetamiseks või raviks. Patsiendid, kellel
on probleeme neerudega, võivad vajada väiksemaid annuseid.
Täpse annuse määrab igale patsiendile individuaalselt tema raviarst.
Tavapärane annus täiskasvanule nakkuse ennetamiseks ja nakkuse esmakordseks raviks on 15 mg/kg
kehakaalu kohta päevas. Nakkuse teistkordsel ravimisel manustatakse tavapäraselt 25 mg/kg
kehakaalu kohta päevas ravi esimese 60 päeva vältel, millele järgnevalt vähendatakse annust 15 mg/kg
kehakaalu kohta päevas. Ravi kestuse otsustab arst.
Tavapärane annus lastele nakkuse ennetamiseks on 15 mg/kg kehakaalu kohta päevas.
Nakkuse esma- ja teistkordseks raviks manustatakse tavapäraselt 25 mg/kg kehakaalu kohta päevas
ravi esimese 60 päeva vältel, millele järgnevalt vähendatakse annust 15 mg/kg kehakaalu kohta
päevas. Ravi kestuse otsustab arst.
Eakate puhul kasutatakse tavapäraselt täiskasvanute annuseid, v.a. juhul, kui patisendil on
neerufunktsiooni häire. Sellisel juhul on vajalik kasutada väiksemaid annuseid.
Manustamine
Etambutooli tablette tuleb neelata tervelt koos veega. Ravimit manustatakse üks kord päevas.
Kui te võtate etambutooli rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.
Kui te unustate etambutooli võtta
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Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke
unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate etambutooli võtmise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole kui teil tekib mõni järgmistest
kõrvaltoimetest:
- Hingamisraskus, vilisev hingamine, näoturse (sh silmalaugude, huulte turse) või kõriturse,
naha punetus, südame löögisageduse muutused (need on raske eluohtliku allergilise
reaktsiooni sümptomid)
- Silmanägemise halvenemine või muud probleemid silmadega (hägune nägemine, silmavalu,
värvipimedus).
Samuti pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:
- Väga raske ja ulatuslik villiline lööve nahal ja limaskestadel koos üldise halva enesetunde ja
palavikuga (Stevensi-Johnsoni sündroom).
- Naha ja silmavalgete kollasus ja väljaheite muutumine heledamaks (need nähud võivad viidata
maksafunktsiooni häirele).
- Alasejavalu ja urineerimisraskused (võivad viidata neerufuktsiooni häirele).
- Verevalumite ja verejooksude tekkimine tavalisest kergemini (võivad viidata
vereloomehäirele).
Etabmutool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:
Närvisüsteemi häired:
Harv: tundlikkuse häired (tundetus või torkimistunne)
Väga harv: pearinglus, segasus, hallutsinatsioonid, peavalu, palavik
Üldised häired:
Väga harv: üldine halb enesetunne
Esinemissagedus teadmata: värisemine
Seedetrakti häired:
Esinemissagedus teadmata: seedehäired, kõhuvalu, metalli maitse suus, söögiisu vähenemine,
kaalulangus, iiveldus, kõhulahtisus, kõhupuhitus
Lihas-skeleti ja sidekohe kahjustused:
Väga harv: liigesvalu, käte ja jalgade nõrkus
Hingamissüsteemi häired:
Väga harv: vedeliku kogunemine kopsu, kospupõletik, selle tulemusena õhupuudustunne, köha,
palavik
Maksa ja sapiteede häired:
Esinemissagedus teadmata: naha ja silmavalgete kollasus, hepatiit, maksaensüümide taseme tõus veres
Kõrvaltoimetest teavitamine
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Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas etambutooli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.
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