
                              PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT  

 

 

                                                    Pakendi infoleht: teave kasutajale                        

 

                                                                     Klomifeentsitraat 

                                                               Tabletid, 50 mg 

 

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. 

 

 

Infolehe sisukord 

1. Mis ravim on klomifeentsitraat ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne klomifeentsitraadi kasutamist 

3. Kuidas klomifeentsitraati kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas klomifeentsitraati säilitada 

6. Lisainfo 

 

 

1. MIS RAVIM ON KLOMIFEENTSITRAAT JA MILLEKS TEDA KASUTATAKSE 

 

Toimeaine on klomifeentsitraat, mis on trifenüületüleeni derivaat ja mille struktuur on sarnane 

östrogeenile. Toime seisneb ovulatsiooni esile kutsumises asjakohaselt valitud juhtudel. 

Klomifeentsitraati kasutatakse ovulatsioonide puudumisest tingitud lastetuse raviks. 

Klomifeentsitraadi manustamine on näidustatud vaid juhul, kui munasarjad funktsioneerivad. Ilmselt 

ravi klomifeentsitraadiga ei saa pidada asendusraviks teiste organite, mis võivad esile kutsuda 

ovulatsiooni puudumise (nt kilpnääre, neerupealised jne), spetsiifiliste ravide puhul  

 

 

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE KLOMIFEENTSITRAADI KASUTAMIST 

 

Ärge kasutage klomifeentsitraati kui: 

- Olete rase 

- Teil esineb maksahaigus 



- Teil on minevikus esinenud või esineb praegu nägemishäireid 

- Teil esineb rohke emakaverejooks nii menstruatsioonide ajal kui ka nende vahel 

- Teil on ajuripatsi- või munasarjakasvaja. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Pidage nõu oma arstiga kui: 

- te peate ravi ajal juhtima autot või töötama liikuvate seadmetega. Klomifeentsitraat võib 

põhjustada nägemishäireid või ähmast nägemist. Selliste sümptomite ilmnemisel tuleb selle 

ravimi kasutamine lõplikult katkestada. 

Enne klomifeentsitraadi kasutamist pidage nõu oma arstiga. 

 

Muud ravimid ja klomifeentsitraat 

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete 

kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. 

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole veel kindlaks tehtud. 

Enne ravimi kasutamist, palun konsulteerige arstiga. 

 

Klomifeentsitraat koos toidu ja joogiga 

Klomifeentsitraati võetakse söögikordade vahel. 

 

Rasedus ja imetamine 

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Raseduse ja imetamise ajal on 

klomifeentsitraadi kasutamine vastunäidustatud. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid ega mehhanisme kui täheldate endal nägemishäireid. 

 

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes 

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt. 

 

 

3. KUIDAS KLOMIFEENTSITRAATI VÕTTA 

 

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile seda selgitanud. Kui te ei ole 

milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Arst määrab sobiva annuse ja annab teile täpsed juhised. 

Esmases proovi-ravikuuris on soovitatav algannusena kasutada 50 mg klomifeentsitraati ööpäevas 

üksikannusena söögikordade vahel 5 päeva vältel. Ravi tuleb alustada menstruaaltsükli ligikaudu 5. 

päeval. Kui ovulatsioon tekib sellise annusega, ei ole paremat tulemust võimalik saavutada annuse 

suurendamisega järgnevate ravikuuride ajal. Kui esmase proovi-ravikuuri ajal ovulatsiooni ei teki, 

võib järgmise ravikuuri ajal manustada 100 mg ööpäevas, jagatuna 2 annuseks. Ravikuur ei tohi 

kunagi kesta kauem kui 5 päeva ning annus ei tohi olla suurem kui 100 mg ööpäevas. Kui ovulatsiooni 

ei teki 3 ravikuuriga, tuleb diagnoos ümber hinnata. 

 

Kui te võtate klomifeentsitraati rohkem kui ette nähtud 



Klomifeentsitraadi ägedat mürgistust ei ole kirjeldatud. Arsti poolt määratud annuse ületamine ei 

suurenda rasestumise tõenäosust. 

 

Kui te unustate klomifeentsitraati võtta 

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel päeval võtmata. 

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga. 

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

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

Soovitatud annuses ei ole kõrvaltoimed rasked ning ei sega ravimist. 

Vasomotoorne sümptomaatika 

Kuumahood, millega mõnikord kaasneb higistamine, kaovad koheselt pärast ravi lõpetamist. 

Kõhupiirkonna sümptomid 

Pinge kõhus, iiveldus, munasarjade valu ning valulikkus. 

Nägemishäired 

Ähmane nägemine, täppide ja sähvatuste ilmnemine. Nägemishäirete tekkimisel tuleb ravi lõpetada. 

Munasarjade suurenemine ja munasarjatsüstid 

Soovitatud annuse kasutamisel esineb munasarjade suurenemist väga harva ning see tavaliselt ei 

põhjusta patsiendile mingeid kaebusi. Seda võib kindlaks teha ebanormaalselt kõrge kehatemperatuuri 

esinemisel või günekoloogilise uuringu käigus ning see tavaliselt taandub ravi katkestamise järgselt. 

Kui tekib munasarjade suurenemine, tuleb ravi katkestada seniks, kuni munasarjad on taas saavutanud 

oma tavalise suuruse. Järgneva ravikuuri korral tuleb ravi kestust ja/või annust vähendada. 

 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 

 

 

5. Kuidas klomifeentsitraati säilitada 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Hoida originaalpakendis. 

Selle ravimpreparaadi säilitamise eritingimuste kohta küsige teavet oma arstilt. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 

viimasele päevale. 

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. Lisainfo 

 



 

Müügiloa hoidja 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

 

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013 


