
1 

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Tetrakosaktiid, 0,25mg/ml, parenteraalne ravimvorm 
 

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. 

 

Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on tetrakosaktiid ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne tetrakosaktiidi kasutamist 

3. Kuidas tetrakosaktiidi kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas tetrakosaktiidi säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on tetrakosaktiid ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine tetrakosaktiid kuulub hüpofüüsi eessagara hormoonide ja nende analoogide hulka. 

Tetrakosaktiidi kasutatakse neerupealise puudulikkuse diagnostikaks. 

 

2. Mida on vaja teada enne tetrakosaktiidi kasutamist 

 

Tetrakosaktiidi ei tohi kasutada: 

 

- kui olete tetrakosaktiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline 

- kui teil on mõni teine allergia 

- kui teil on astma 

- kui teil on mõni tõsine meeleolu- või vaimse tervise häire  

- kui teil on käesolevalt mingi infektsioon 

- kui teil on mingisugune hormonaalne haigus, sh Cushingi sündroom, Addisoni sündroom 

- kui teil on mao- või peensoole haavand 

- kui teil on mõni tõsine südamehaigus 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Enne tetrakosaktiidi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

- kui teil on kõrge vererõhk 

- kui teil on trombemboolia  

- kui teil on myasthenia gravis 

- kui teil on osteoporoos 

- kui teil on mingisugunepõletikuline soolehaigus (nt. Haavandiline koliit, divertikuliit) 

- kui teid on hiljuti vaktsineeritud 

- kui teil on rakse maksahaigus (nt maksatsirroos) 

- kui teie immuunsus on vähenenud 

- kui te olete või arvate, et võiksite olla rase või toidate last rinnaga 

- kui teil on herpes silmpex infektsioon silmas 

- kui teil on mingisugune neerufunktsiooni häire 
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Muud ravimid ja tetrakosaktiid 

 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 

ravimeid. 

 

Eriline ettevaatus on vajalik, kui tetrakosaktiidi kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega: 

- vererõhuravimid (AKE-inhibiitorid nt. kaptopriil, beetablokaatorid nt. atenolool, angiotensiin-

II retseptori agonistid nt. losartaan) 

- diabeediravimid (nt. insuliin ja metformiin) 

- kortikosteroidid  

- krambivastased ravimid (nt. valproaat, fenütoiin, klonasepaam, nitrasepaam, fenobarbitaal, 

primidoon) 

- rasestumisvastased ravimid 

 

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos 

tetrakosaktiidiga. 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.  

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Kui te tunnete ennast uimasena või teie nägemine on muutunud häguseks peale tetrakosaktiidi 

manustamist, siis ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega. 

 

 

3. Kuidas tetrakosaktiidi kasutada 

 

Tetrakosaktiidi kasutatakse haiglas, arsti järelvalve all.  

Tetrakosaktiidi kasutatakse neerupealise puudulikkuse diagnostikaks. Selleks võetakse teilt kahel 

korral vereanalüüs: neist esimene enne tetrakosaktiidi manustamist ja teine 30 minutit peale 

tetrakosaktiidi manustamist. Nende vereanalüüsi tulemuste põhjal selgitatakse välja, kas teil esineb 

neerupealise puudulikkust. 

 

Annustamine: 

Täiskasvanutele, sh eakatele, manustatakse 0,25 mg tetrakosaktiidi. 

Lastele manustatakse väiksem annus, sõltuvalt nende vanusest ja kehakaalust. 

 

Kui te kasutate tetrakosaktiidi rohkem kui ette nähtud 
 

Kuna tetrakosaktiidi kasutatakse haiglas ja seda manustatakse ühekordse annusena on vähetõenäoline, 

et keegi võiks manustada tetrakosaktiidi rohkem kui ette nähtud. 

 

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. 

 

Tetrakosaktiid võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid 

 

Infektsioonid ja infestatsioonid: 
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Abtsess, suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele. 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired 

Leukotsütoos 

 

Endokriinsüsteemi häired 

Cushingi sündroom, sekundaarne adrenokortikaalne ja hüpofüüsi tundlikkuse langus, seda eriti stressi 

korral, nt. trauma-, kirurgilise operatsiooni või haiguse järgselt; ebaregulaarne menstruatsiooni 

tsükkel; hüperglükeemia, latentse diabeedi avaldumine; hirsutism. 

 

Ainevahetus- ja toitumishäired 

Hüpokaleemia, kaltsiumi defitsiit, naatriumi taseme tõus organismis, vedelikku kogunemine 

organismis, suurenenud söögiisu. 

 

Psühhiaatrilised häired 

Psüühikahäire 

 

Närvisüsteemi häired 

Krambid, healoomuline intrakraniaalse rõhu tõuskoos papillödeemiga; vertiigo; peavalu 

 

Silma kahjustused 

Intraokulaarse rõhu tõus, glaukoom, subkapsulaarne katarakt, eksoftalm. 

 

Südame häired 

Kongestiivne südame puudulikkus. 

 

Vaskulaarsed häired 

Nekrotiseeriv vaskuliit, trombemboolia, hüpertensioon. 

 

Seedetrakti häired 

Pankreatiit, peptiline haavand, haavandiline ösofagiit. 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused 

Naha atroofia, petehhiad ja ekhümoosid, erüteem, hüperhidroos, akne ja naha hüperpgmentatsioon 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused 

Reie- ja õlavarreluu pea aseptiline nekroos, spinaalne komperssioonmurd, lihasatroofia, müopaatia, 

osteoporoos, lihasnõrkus, pikkade luude patoloogiline murd, kõõluse rebend. 

 

Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid 

Allergilised reaktsioonid, kasvu aeglustumine, kaalutõus, aeglustunud haavade paranemine. 

 

Uuringud 

Vähenenud reaktsioon nahatestidele, negatiivne lämmastiku tasakaal. 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine 

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 tetrakosaktiidi 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. 

file:///C:/Users/triinl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/maia/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LF8T292H/www.ravimiamet.ee
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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 veebruaris 2016. 
 

 

 

 


