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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Mupirotsiin, 20 mg/g, kutaanselt (nahale) manustatav 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 mupirotsiin ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne mupirotsiini kasutamist 

3. Kuidas mupirotsiini kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas mupirotsiini säilitada 

6. Muu teave 

 

 

1. Mis ravim on mupirotsiin ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine mupirotsiin on antibiootikum. Mupirotsiini kasutatakse teatud mupirotsiinile tundlike 

bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. 

Nahale manustatav mupirotsiin on näidustatud huulte haiguste, impetiigo e mädavilltõve, 

nahaabstsessi e -mädaniku, nahapaise e -furunkuli e nahamädamuhu e –karbunkuli, tselluliidi ja 

muude follikulaar-haigusseisundite ning naha ja nahaaluskoe haigusseisundite raviks. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne mupirotsiini kasutamist 

 

Ärge kasutage mupirotsiini: 

 

- kui olete mupirotsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Mupirotsiin on antibiootikum. Antibiootikumi pikaajaline kasutamise võib viia teiste antibiootikumile 

mittetundlike mikroorganismide vohamiseni. Kui see juhtub, peate mupirotsiini kasutamise lõpetama 

ja arst peab teile muu ravi määrama. 

 

Mupirotsiin ei sobi kasutamiseks silmades ja ninas. Vältige ravimi sattumist silma. Kui ravim satub 

silma, siis peate silmi rohke veega loputama ja kogu ravimi silmast eemaldama. 

 

Muud ravimid ja mupirotsiin 

 

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

ravimeid. 
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Seda ravimit kasutatakse paikselt nahal. Sellisel kasutamisel imendub mupirotsiini süsteemselt teie 

organismi väga vähe ja tõenäosus teiste samaaegselt süsteemselt kasutatavate ravimitega koostoimete 

tekkeks puudub. 

 

Mupirotsiini ei tohi segada teiste nahale manustatavate ravimitega. 

 

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.  

 

Seda ravimit kasutatakse paikselt nahal. Sellisel kasutamisel imendub mupirotsiini süsteemselt teie 

organismi väga vähe ja tõenäosus, et see avaldaks kahjulikku toimet raseda naise sündimata lapsele 

või erituks rinnapiima on väike. 

 

Ravimit võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuid vajalik on ettevaatus. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ei ole teada, et see ravim mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet. 

 

 

3. Kuidas mupirotsiini kasutada 

 

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 

pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Ravimit tuleb määrida õhukese kihina haigusest haaratud nahale 3 korda päevas kuni 10 päeva vältel. 

Kui ravim ei ole avaldanud toimet pärast 3-5 päeva pikkust kasutamist, siis pöörduge arsti poole. Sel 

juhul ei oma mupirotsiin tõenäoliselt teil esineva haigustekitaja vastu toimet ja teile tuleb määrata muu 

ravi. 

Mupirotsiini ei tohi kasutada kauem kui 10 päeva vältel. 

 

Mupirotsiini ei tohi segada teiste nahale manustatavate ravimitega. 

 

Kui te kasutate mupirotsiini rohkem kui ette nähtud 
 

Kui te määrite nahale liiga suure koguse seda ravimit, siis pühkige liigne ravim nahalt ära. 

Selle ravimi üleannustamisest ei ole teatatud. 

Kui teie või keegi teine on manustanud kogemata suukaudselt suure annuse mupirotsiini, siis pöörduge 

arsti poole. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend. 

 

Kui te unustate mupirotsiini kasutada 
 

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis 

jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral 

kasutamata. 

 

Kui te lõpetate mupirotsiini kasutamise 

 

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Kui te lõpetate ravimi 

kasutamise liiga vara, siis võib teie haigus uuesti süveneda. Mupirotsiin on antibiootikum. 

Antibiootikumide korduval kasutama hakkamisel võib haigustekitaja tundlikkus nende vastu väheneda 

ja haigustekitaja ravimatuks muutuda. 

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
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4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 

 

Mupirotsiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: 

 

Immuunsüsteemi häired: 

Väga harv: Süsteemsed allergilised reaktsioonid, sh anafülaksia (eluohtlik kiiresti algav lööbe, 

hingamisteede turse ja hingamistakistusega kulgev allergiline reaktsioon). Kui teil tekib anafülaksia, 

siis lõpetage ravimi kasutamine koheselt ja otsige kiiresti arstiabi. 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: 

Sage: lööve, sügelemine, nahapunetus, kõrvetustunne, nahakuivus manustamiskohas. 

 

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 mupirotsiini 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 märtsis 2019. 
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