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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 

Klindamütsiin, 10mg/ml, nahalahus 

 

 

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 klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist 

3. Kuidas klindamütsiini kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas klindamütsiini säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse 

 

Klindamütsiin on näidustatud mädase higinäärmepõletiku e hidradeniidi raviks.  

 

2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist 

 

Kindamütsiini ei tohi kasutada 

- kui olete klindamütsiini või linkomütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes 

allergiline.  

 

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Enne klindamütsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Klindamütsiini paikset lahust tuleb ettevaatusega määrata atoopilistele isikutele ja neile, kellel on 

anamneesis seedetrakti haigused (Crohni tõbi, haavandiline koliit). 

 

Suukaudset või parenteraalset klindamütsiini, nagu enamikku antibiootikume, on seostatud raske 

kõhulahtisuse ja pseudomembranoosse koliidiga. Kuigi neid kõrvaltoimeid on esinenud harva 

klindamütsiini paiksel manustamisel, kõhulahtisuse või koliidi korral peaksite konsulteerima oma 

arstiga. Kui kõhulahtisus on selle ajal püsiv ja raske, tuleb ravimi kasutamine katkestada. 

 

Muud ravimid ja klindamütsiin 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 

mis tahes muid ravimeid. 

 

- kui te tarvitate linkomütsiini. Klindamütsiini ja linkomütsiini vahel on näidatud 

ristresistentsust;  
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- kui te tarvitate erütromütsiini. Klindamütsiini ja erütromütsiini vahel on antagonism „in vitro“. 

Võimaliku kliinilise tähtsuse tõttu ei tohi neid ravimeid koosmanustada. 

 

Fertiilsus, rasedus ja imetamine 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Klindamütsiini kasutamise ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud. Klindamütsiini ei 

tohi kasutada raseduse või imetamise ajal.  

 

Lapsed 

 

Ohutus ja efektiivsus alla 12-aastastel lastel ei ole tõestatud. 

 

Eakad 

 

Erilisi ettevaatusabinõusid ei ole tarvilik kohandada. 

 

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes 

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

 

Klindamütsiini paikne lahus sisaldab alkohoolset alust, mis võib põhjustada silmade kipitust ja ärritust. 

silmad. Juhuslikul kokkupuutel tundlike piirkondadega (silmad, limaskestad ...) pesta 

rohkelt külma vett. 

 

3. Kuidas klindamütsiini kasutada 

 

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile 

selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. 

 

Annustamine  

Kandke kahjustatud alale kerge kiht lahust. 

 

Manustamisviis ja -tee 

Vajutage nebulisaatori pudelit ligikaudu 10 cm kaugusele naha pinnale, mis on puhas ja kuiv. 

 

Manustamise sagedus 

Kaks korda päevas. 

 

Kui te kasutate klindamütsiini rohkem, kui ette nähtud  

Üleannustamise juhtumeid ei ole kirjeldatud.  

 

Kui klindamütsiini lokaalne lahus satub silma ja/või limaskestadele, pesta kohe rohke jaheda veega. 

 

Üleannustamise või juhusliku allaneelamise korral konsulteerige mürgistusteabe keskusega ja 

rakendage sümptomaatilist ravi, alati arsti järelevalve all.  

 

Kui te unustate klindamütsiini kasutada 

Kui te unustate annuse manustada, siis tehke see niipea, kui see teile meenub.  

 

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 

 

Kui te lõpetate klindamütsiini kasutamise 

On oluline, et te võtaksite klindamütsiini nii, nagu arst on teile määranud, välja arvatud juhul, kui arst 

palub teil ravi lõpetada. 
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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. 

 

Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui te märkate ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest: 

 

Kõige tavalisem kõrvaltoime on naha kuivus. Paiksete preparaatidega ravitud patsientidel on 

kirjeldatud kõhulahtisuse juhtumeid, sh verist ja koliiti (sealhulgas pseudomembranoosne koliit). 

Muud toimed, mida on kirjeldatud klindamütsiini paiksete ravimvormide kasutamise tulemusena 

on: 

 

Kohalikud mõjud: kontaktdermatiit, ärritus (erüteem, koorumine, põletustunne), rasune nahk, 

gramnegatiivne follikuliit. 

 

Süsteemsed mõjud: kõhuvalu, ebamugavustunne seedetraktis. 

 

Kui teil esineb allergiline reaktsioon, pöörduge viivitamatult oma arsti poole. 

 

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 klindamütsiini säilitada 

 

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast 

lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 

 

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt. 

 

6. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

Abiained 

 

Abiained vt pakendilt. 

 

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2022.  
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