
Pakendi infoleht: teave patsiendile 

 

Lethyrin 25 mikrogrammi/5 ml, suukaudne lahus 

Lethyrin 50 mikrogrammi/5 ml, suukaudne lahus 

Lethyrin 100 mikrogrammi/5 ml, suukaudne lahus 

Levotüroksiin 

 

Enne ravimi võtmist 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, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord:  

1. Mis ravim on Lethyrin ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Lethyrini võtmist 
3. Kuidas Lethyrini võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Lethyrini säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
 
1. Mis ravim on Lethyrin ja milleks seda kasutatakse 

 
Lethyrin sisaldab toimeainena naatriumlevotüroksiini.  
 
Seda kasutatakse hüpotüreoidismi raviks, see on kilpnäärme alatalitluse seisund, mille korral kilpnääre 
ei tooda piisavalt türoksiini organismi tarbeks.  
 
Lethyrini kasutatakse ka kilpnäärmevähi ja difuusse mittetoksilise struuma või Hashimoto türeoidiidi 
raviks - seisundid, mille korral kilpnääre suureneb, põhjustades turset kaela esiosas. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Lethyrini võtmist 

 
Lethyrini ei tohi võtta: 

- kui olete naatriumlevotüroksiini, naatriummetüülparahüdroksubensoaadi või selle ravimi mis 
tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline 

- kui teil on neerupealisekoore puudulikkus ning te ei saa piisavat asendusravi 
kortikosteroididega 

- kui teil on südameatakk (äge müokardiinfarkt), südamelihase põletik (äge müokardiit) või 
südameseinakihtide põletik (äge pankardiit) 

- kui te olete rase, ei tohi võtta seda ravimit samal ajal koos teiste hüpertüreoidismi raviks 
kasutatavate ravimitega (nn türeostaatikumid) (vt lõik „Rasedus ja imetamine“). 

 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Enne Lethyrini võtmist pidage nõu oma arstiga: 
- kui teil on südamehaigused, vereringe häired või kõrge vererõhk 
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism), mitteaktiivne neerupealis, diabeet või 

kellel on juba mõnda aega olnud kilpnäärme alatalitlus. 
 
Kui te peate vahetama oma ravimi mõne teise levotüroksiini sisaldava ravimi vastu, võib tekkida 
kilpnäärmehormooni tasakaaluhäire. Rääkige oma arstiga, kui teil tekib küsimusi ravimi vahetamise 



kohta. Ülemineku perioodil on vajalik tähelepanelik jälgimine (nii kliiniline kui bioloogiline). Rääkige 
oma arstile, kui teil ilmneb kõrvaltoimeid, sest teie annust võib olla vajalik kohandada suuremaks või 
väiksemaks. 
 
Kilpnäärme hormoone ei tohi võtta kehakaalu langetamiseks. Kui teie kilpnäärmehormooni sisaldus 
on normi piirides ei too kilpnäärme hormoonide võtmine kaasa kehakaalu langust. Liigne 
manustamine ilma arsti soovituseta võib põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid, eriti 
kui seda võetakse koos teatud tüüpi kehakaalu langetavate ravimitega. 
 
Lapsed 

Ravi esimestel kuudel võib esineda osalist juuste väljalangemist, kuid see toime on tavaliselt ajutine ja 
tavaliselt toimub edaspidi tagasi kasvamine. 
 
Enneaegsete vastsündinute puhul, kelle sünnikaal on väike, tuleb levotüroksiini manustamisel olla eriti 
ettevaatlik. Neerupealiste ebaküpse funktsiooni tõttu võib tekkida vereringe kollaps (vt lõik 4 
„Võimalikud kõrvaltoimed“). 
 
Muud ravimid ja Lethyrin 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid. 
 
Lethyrin võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned teised ravimid võivad mõjutada Lethyrini 
toimet. Eriti oluline on teatada arstile, kui võtate järgmisi ravimeid: 
 

- ravimid, mis takistavad verehüübimist (nt varfariin) 
- depressiooniravimid (nt sertraliin, imipramiin, amitriptülliin) 
- epilepsiaravimid (fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin) 
- diabeediravimid 
- rifampitsiin (infektsiooni, peamiselt tuberkuloosi ravim) 
- digoksiin või amiodaroon (südameravim) 
- propranolool (kõrge vererõhu ravim), lovastatiin (kõrge kolesterooli korral) või 

fenüülbutasoon või atsetüülsalitsüülhape (põletikuvastane ravim) 
- östrogeen, östrogeeni sisaldavad ravimid ja suukaudsed rasestumisvastased ravimid, 

androgeenid või kortikosteroidid 
- muud ravimid, sh ravimid, mida te olete ostnud ilma retseptita 
- sukralfaat, tsimetidiin või alumiiniumhüdroksiid maohaavandite korral 
- teised alumiiniumi sisaldavad ravimid 
- kolestüramiin või koleselevaam kõrge kolesterooltaseme vähendamiseks, 

naatriumpolüstüreensulfonaat, kaltsiumi või rauda sisaldavad toidulisandid. 
 
Lethyrini tohib võtta koos järgmiste ravimitega, kuid mitte sama ajal. 
- klorokviin või proguanil malaaria ärahoidmiseks 
- proteaasinhibiitorid (nt ritonaviir, indinaviir ja lopinaviir), mida kasutatakse HIV ravis 
- sevelameer (kasutatakse kõrgete fosfaadiväärtuste vähendamiseks veres neerupuudulikkusega 

patsientidel) 
- türosiinkinaasi inhibiitoroid (nt imatiniib ja sunitiniib), mida kasutatakse vähi ravis 
- propüültiouratsiil (kasutatakse hüpertüreoidismi ravis) 
- beetaadrenoblokaatorid (kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide korral) 
- sümpatomimeetilised ained (ravimid, mille toime on stimuleerida sümpaatilist närvisüsteemi) 
- glükokortikosteroidid (steroidhormoonid, mida kasutatakse neerupealiste puudulikkuse ja 

muude haiguste ravis) 
- joodi sisaldavad kontrastained (kasutatakse veresoote ja organite nähtavaks muutmiseks 

röntgenograafiliste uuringute ajal) 
- orlistat (ülekaalulisuse ravim) 
 



Kui lähete haiglasse operatsioonile, öelge anestesioloogile või meditsiinitöötajatele, et kasutate 
Lethyrini. See võib reageerida anesteetikumiga (ketamiin), mida võidakse teile anda enne 
operatsiooni. 
 
Lethyrin koos toidu ja joogiga 

Soja sisaldavad tooted (nt soja toidulisandid) võivad levotüroksiiniga tekitada koostoimeid, pidage nõu 
arsti või apteekriga. 
 
Rasedus ja imetamine 

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine  

Ei ole teada, et see ravim mõjutab autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. 
 
Lethyrin sisaldab naatriummetüülparahüdroksübensoaati (E219) 

- võib põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi). 
 
Lethyrin sisaldab glütserooli 

Glütserool võib põhjustada peavalu, maoärritust ja kõhulahtisust. 
 
 
3. Kuidas Lethyrini võtta 

 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Arst otsustab sõltuvalt teie seisundist, millise annuse peate iga päev võtma. Arst võtab regulaarselt 
vereproove, et jälgida teie ravivastust. 
 
Kui lähete suukaudselt lahuselt üle levotüroksiini tabletivormile või tabletivormilt levotüroksiini 
suukaudsele lahusele, jälgib arst teid tähelepanelikumalt. Sama kehtib ka siis, kui vahetate 
levotüroksiini sisaldavate suukaudsete lahuste erinevate tootjate ravimeid. 
 
Tavalised ööpäevased annused  

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 

Algannus on 50…100 mikrogrammi ööpäevas, mida suurendatakse 25…50 mikrogrammi kaupa iga 
3..4 nädala järel, kuni saavutatakse teie seisundile vastav vajalik annus. Tavaline säilitusannus on 
100…200 mikrogrammi ööpäevas. 
 
Difuusse mittetoksilise struuma või Hashimoto türeoidiidi raviks on soovitatav annus on 50…200 
mikrogrammi ööpäevas. 
 
Kilpnäärmevähi raviks on soovitatav annus 150…300 mikrogrammi ööpäevas. 
 
Eakad (üle 50 eluaasta) 

Algannus on 12,5 mikrogrammi ööpäevas, suurendades seda 12,5 mikrogrammi kaupa iga 4 nädala 
järel, kuni saadakse õige annus. Tavaline lõplik annus on vahemikus 50 kuni 200 mikrogrammi 
ööpäevas. See annus kehtib ka raske hüpotüreoidismiga ja südamehaigustega patsientide kohta. 
 
Alla 12-aastased lapsed 



Lastele mõeldud annus sõltub nende vanusest, kehakaalust ja ravitavast seisundist. Teie last jälgitakse 
veendumaks, et ta saab õige annuse. Andke lapsele seda ravimit kas hommikul või õhtul, enne 
söötmist või koos toiduga, kuid seda tuleb anda iga päev samal viisil. 
 
Kaasasündinud hüpotüreoidismiga imikud: 
Algselt esimese 3 kuu jooksul 10…15 mikrogrammi/kg kehakaalu kohta ööpäevas. Seejärel 
kohandatakse annust sõltuvalt ravivastusest. 
 
Omandatud hüpotüreoidism lastel: 
Algselt 12,5…50 mikrogrammi ööpäevas. Annust tuleb suurendada järk-järgult iga 2...4 nädala järel, 
sõltuvalt ravivastusest. 
 
Oma konkreetse annuse manustamiseks kasutage pakendis olevat suusüstalt - vt allpool toodud 
juhiseid. Süstla abil saab annust mõõta, tõmmates vedeliku süstlas õige märgini. 
Näiteks kui teie annus on 50 mikrogrammi ööpäevas, on vastav maht järgmine: 
25 mikrogrammi/5 ml tugevuse kohta – 2 x 5 ml (kokku 10 ml) 

50 mikrogrammi/5 ml tugevuse kohta - 5 ml 

100 mikrogrammi/5 ml tugevuse kohta - 2,5 ml 

 
Kuidas suusüstalt kasutada:  

- Veenduge, et kork on kindlalt ja tugevalt pudelil ning loksutage pudelit tugevasti.  
- Eemaldage kork. Tähelepanu: hoidke kork käepärast kuskil läheduses, et saaksite pudeli 

sulgeda iga kord pärast ravimi kasutamist. 
- Suruge plastikadapter pudeli kaelale. Tähelepanu: adapter jääb alati pudelile.  
- Võtke süstal ja kontrollige, et kolb oleks lõpuni all.  
- Hoidke pudelit püstises asendis ja sisestage suusüstal kindlalt plastikadapterisse.  
- Keerake pudel koos süstlaga tagurpidi (põhi ülespoole).  
- Tõmmake aeglaselt kolbi allapoole, nii et süstal täituks ravimiga. Lükake kolbi ülespoole, et 

väljutada suusüstla sisse jäävad suured õhumullid.  
- Seejärel tõmmake kolb aeglaselt tagasi vajaliku annuse mahuni.  
- Keerake pudel koos süstlaga õiget pidi tagasi ja eemaldage süstal pudelilt.  
- Ravimi annuse võib nüüd võtta ja alla neelata otse suusüstlast. Veenduge, et istute sirgelt ja 

lükkate kolbi aeglaselt, et võimaldada ravimi korralikku allaneelamist.  
- Asetage lapsekindel turvakork pudelile tagasi, jättes adapter pudelile.  
- Puhastamine: Pärast kasutamist pühkige süstla väliskülg kuiva ja puhta lapiga üle. 

 
Manustamisviis 

Lethyrin neelatakse alla. Te peate võtma oma Lethyrini annuse tühja kõhuga, tavaliselt enne 
hommikusööki. 
 
Ravi kestus 

Ravi kestab tavaliselt kogu elu, kui teil ravitakse hüpotüreoidismi, mittetoksilist difuusset struumat või 
Hashimoto türeoidiiti. 
 
Kui te võtate Lethyrini rohkem kui ette nähtud  

Kui võtate kogemata oma ravimi liiga suure annuse, helistage kohe oma arstile või minge lähima 
haigla erakorralise meditsiini osakonda. Üleannustamise sümptomiteks on palavik, ebaregulaarne 
südametegevus, lihaskrambid, peavalu, rahutus, õhetus, higistamine või kõhulahtisus. Võtke 
järelejäänud ravim, pakend ja etikett alati endaga kaasa, et ravimit oleks võimalik tuvastada. 
 
Kui te unustate Lethyrini võtta  

Kui te unustate oma ravimi annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel jätkake 
nagu varem. Ärge võtke kahekordset annust, et teha tasa ununenud annust. Kui olete unustanud mitu 
annust, öelge oma arstile, kui teil on järgmine visiit või vereanalüüsi andmine. 
 



Kui te lõpetate Lethyrini võtmise 

Te peate võtma Lethyrini ettenähtud annuses regulaarselt, nagu arst on teile määranud, et ravi oleks 
edukas. Ei tohi mingil juhul iseseisvalt ravimi annust muuta, katkestada või lõpetada ravimi võtmist 
varem. Haiguse sümptomid võivad tekkida uuesti kui te katkestate või lõpetate ravi enneaegselt. 
Sümptomite iseloom sõltub teie kaasuvast haigusest. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi võtmise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need toimed 
tekivad juhul, kui annus on teie jaoks liiga suur. 
 
Lõpetage Lethyrini võtmine ja teatage viivitamatult arstile või minge lähimasse erakoralise 

meditsiini osakonda kui teil esineb mõni järgnevatest toimetest: 

- käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis- või 
hingamisraskusi 

- kublaline lööve 
- minestus 
- naha ja silmavalgete kollasus, nimetatakse ka ikteruseks 
Need kõik on väga tõsised kõrvaltoimed. Kui teil need esinevad, võib teil olla tekkinud tõsine 
allergiline reaktsioon Lethyrinile. Võimalik, et vajate kiiret arstiabi või haiglaravi. Kõik need väga 
tõsised kõrvaltoimed on väga haruldased. 
 
Rääkige oma arstile, kui täheldate mõnda järgevast: 
Kiire või ebaregulaarne südametegevus, südamepekslemine, valu rinnus, lihaskrambid või nõrkus, 
peavalu, rahutus, erutuvus, õhetus, vereringe kollaps enneaegsetel vastsündinutel (vt lõik 2), 
higistamine, kõhulahtisus, oksendamine, palavik, menstruatsioonihäired, kõrge koljusisene vererõhk, 
värinad, unetus, sooja talumatus ja liigne kaalukaotus. Võib esineda ka löövet, sügelust ja turset. 
 
Väga harva, kui Lethyrini on võetud liiga palju või paljude aastate jooksul liiga palju, võib tekkida 
südameseiskus ning on teatatud koomast ja surmast. 
Kui tunnete end muul viisil halvasti, rääkige sellest arstile nii kiiresti kui võimalik. 
 
Täiendavd kõrvaltoimed lastel 

Lastel võib ravi alguses esineda juuste väljalangemist, kuid see on tavaliselt ajutine ja juuksekasv 
taastuvad. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 

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 teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Lethyrini säilitada 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
 
Kõlblikkuseaeg: 
Hävitage allesjäänud ravim 2 kuud pärast avamist. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil pärast „EXP“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Säilitamine 



Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage Lethyrini, kui märkate, et teie ravimi välimus või lõhn on muutunud. Rääkige oma 
apteekriga. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Lethyrin sisaldab  

- Toimeaine on naatriumlevotüroksiin. 
- Iga 5 ml sisaldab levotüroksiini koguses, mis vastab 25, 50 või 100 mikrogrammile veevabale 

naatriumlevotüroksiinile. 
- Teised koostisosad on glütserool, sidrunhappe monohüdraat, 

naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) ja puhastatud vesi. 
 
Kuidas Lethyrin välja näeb ja pakendi sisu  

Lethyrin on selge värvitu vedelik. Ühes pudelis on 75 ml või 100 ml levotüroksiini lahust. Lethyrin on 
saadaval pakendites, mis sisaldavad 1 või 2 klaaspudelit, millest igaüks on täidetud 75 ml suukaudse 
lahusega või üks klaaspudel, mis on täidetud 100 ml suukaudse lahusega. Annustamise hõlbustamiseks 
on pakendisse lisatud 5 ml suusüstal.  
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 

Müügiloa hoidja ja tootja 

Müügiloa hoidja 
Zentiva, k.s. 
U Kabelovny 130 
102 37 Praha 10 
Dolni Mecholupy 
Tšehhi  
 
Tootja 
Galenica Pharmaceutical Industry S.A. 
3rd km Old National Road Chalkida-Athens 
Glifa Chalkida Eubia  
34100 
Kreeka 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal 
Info.Estonia@zentiva.com  
 
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2020. 

 


