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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Diclofenac Mylan, 180 mg ravimplaaster 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks ravimplaaster sisaldab kokku 180 mg diklofenakepolamiini, mis vastab 140 mg 
diklofenaknaatriumile. 
 
INN. Diclofenacum 
 
Teadaolevat toimet omavad abiained: 
metüülparahüdroksübensoaat (E218): 14 mg 
propüülparahüdroksübensoaat (E216): 7 mg 
propüleenglükool: 420 mg 
Kogused on antud ühe plaastri kohta. 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Ravimplaaster. 
 
Valge kuni kahvatukollane pasta, mis on ühtlase kihina kantud kudumata tugikangast lapile 
mõõtudega ligikaudu 10 cm x 14 cm. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Liigeste, lihaste, kõõluste või sidemete reumaatilise või traumaatilise etioloogiaga valu ja põletiku 
paikne sümptomaatiline ravi. 
 
Diclofenac Mylani ravimplaaster on näidustatud täiskasvanutele ja üle 16-aastastele noorukitele. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Annustamine 
 
Ravimplaastri tohib paigaldada üksnes tervele, kahjustamata nahale. Seda ei tohi kanda duši all või 
vannis käimise ajal. 
Ravimplaastrit tuleb kasutada lühima aja jooksul vastavalt kasutusjuhendile. 
 
Täiskasvanud ja üle 16-aastased noorukid 

Paigaldage üks või kaks plaastrit ööpäevas (üks plaaster iga 12 või 24 tunni järel) maksimaalselt 
14 päeva jooksul. 
 
Kui soovitatud kestusega ravi jooksul ei toimu paranemist või sümptomid halvenevad, tuleb pidada 
nõu arstiga (vt lõik 4.4). 
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Eakad 

Eakatel tuleb seda ravimit kasutada ettevaatusega, sest neil on suurem kalduvus kõrvaltoimete tekkeks 
(vt lõik 4.4). 
 
Kasutamine maksa- või neerukahjustusega patsientidel 

Neeru- või maksakahjustusega patsientidel tuleb plaastrit kasutada ettevaatusega, vt lõik 4.4. 
 
Lapsed 

Diclofenac Mylani ohutus ja efektiivsus alla 16-aastastel lastel ja noorukitel ei ole veel tõestatud (vt ka 
vastunäidustused, lõik 4.3). 
Kui 16-aastastel ja vanematel noorukitel on tarvis kasutada seda ravimit valu leevendamiseks rohkem 
kui 7 päeva või kui sümptomid halvenevad, on patsiendil/nooruki vanematel soovitatav pidada nõu 
arstiga. 
 
Manustamisviis  
 
Ainult kutaanseks kasutamiseks. 
 
Lõigake lahti ravimplaastrit sisaldav ümbris. Võtke üks ravimplaaster välja, seejärel eemaldage 
kleepuvat pinda kaitsev plastkate ja paigaldage plaaster kohta, kus liiges või kehapiirkond on valulik. 
 
Vajadusel saab plaastri kinnitada sidemega (see ei tohi olla õhukindel) või elastse võrgu abil. 
 
Sulgege hoolikalt taassuletava ümbrise kinnisriba. Plaastrit tuleb kasutada tervena. Korraga tohib 
kasutada ainult ühte plaastrit. 
 
Ravimplaaster ei tohi puutuda kokku ja seda ei tohi paigaldada limaskestadele või silmade piirkonda.  
 
4.3 Vastunäidustused 
 
• Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. 
• Ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe või teiste valuvaigistite või teiste mittesteroidsete 

põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes. 
• Patsiendid, kellel atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVAde kasutamisel on tekkinud 

astmahoog, angioödeem, urtikaaria või riniit. 
• Nahakahjustus, mis tahes tüüpi: eksudatiivne dermatiit, ekseem, infitseerunud kolle, põletus või 

haav. 
• Raseduse kolmas trimester (vt lõik 4.6). 
• Ägeda seedehaavandiga patsiendid. 
• Vastunäidustatud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel ja noorukitel. 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
- Paikse diklofenaki kasutamisel ei saa välistada süsteemsete kõrvaltoimete võimalust, kui ravimit 

kasutatakse pikema aja jooksul (vt diklofenaki süsteemsete ravimvormide ravimiteavet). 
- Ravimplaaster tuleb kleepida ainult tervele, kahjustamata nahale, kus ei ole nahahaavasid ega 

lahtisi vigastusi. Plaaster ei tohi kokku puutuda silmade ega limaskestadega. 
- Astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, allergilise riniidi või nina limaskesta põletikuga 

(ninapolüübid) patsiendid reageerivad ravile MSPVAdega astmahoogude, paikse nahapõletiku, 
limaskestaturse (Quincke ödeem) või urtikaariaga sagedamini kui teised patsiendid. 

- Selle ja teiste paiksete ravimite kasutamine, eeskätt pikema aja jooksul, võib suurendada 
sensibiliseerumist. Kui see tekib, tuleb ravi lõpetada ja alustada sobivat ravi. 

- Ehkki ravimi süsteemne imendumine on väga vähene, ei ole Diclofenac Mylani (nagu teisigi 
prostaglandiini sünteesi ja tsüklooksügenaasi inhibiitoreid sisaldavaid ravimeid) soovitatav 
kasutada naistel, kes plaanivad rasestuda. 

- Diclofenac Mylani kasutamine tuleb lõpetada naistel, kellel on probleeme viljakusega või 
kellele tehakse fertiilsuse uuringuid. 
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- Et minimeerida kõrvaltoimete esinemist, on soovitatav kasutada väikseimat efektiivset annust 
lühima aja jooksul, mis on vajalik sümptomite leevendamiseks, ületamata maksimaalset kestust 
14 päeva (palun vt lõigud 4.2 ja 4.8). 

- Mitte kasutada vee- ja õhukindla sideme all, mis ei lase õhku läbi. 
- Kui pärast plaastri paigaldamist tekib nahalööve, tuleb ravi kohe lõpetada. 
- Mitte kasutada samaaegselt ühegi teise diklofenakki või muud MSPVAd sisaldava paikse või 

süsteemse ravimpreparaadiga. 
- Ehkki süsteemne toime on nõrk, tuleb plaastrit kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on 

neeru-, südame- või maksakahjustus, anamneesis seedehaavand või jämesoole põletik või 
veritsev diatees. Eakatel patsientidel, kellel on suurem kalduvus kõrvaltoimete tekkeks, tuleb 
mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid kasutada erilise ettevaatusega. 

- Patsiente tuleb hoiatada, et fotosensitiivsuse riski vähendamiseks on tarvis vältida viibimist 
vahetus päikesevalguses ja solaariumivalguses. 

 
Abiained 
Ravim sisaldab 420 mg propüleenglükooli ühes ravimplaastris. Plaaster sisaldab ka 
metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E216), mis võivad tekitada 
allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi). 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Kuna näidustusekohasel kasutamisel on diklofenaki süsteemne imendumine ravimplaastrist väga 
vähene, siis kliiniliselt oluliste ravimikoostoimete risk on ebaoluline. 
Samaaegselt ei ole soovitatav kasutada teisi paikseid või süsteemseid ravimeid, mis sisaldavad 
diklofenakki või teist MSPVAd (vt lõik 4.8). 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Rasedus 
Diklofenaki süsteemsed kontsentratsioonid on pärast paikset manustamist väiksemad võrreldes 
suukaudse manustamisega. Lähtudes süsteemsete MSPVAde kasutamise kogemusest, on soovitatav 
arvestada järgmist. 
 
Prostaglandiini sünteesi inhibeerimine võib kahjustada raseduse ja/või embrüo/loote arengut. 
 
Epidemioloogiliste uuringute tulemused viitavad suurenenud riskile raseduse katkemiseks ja südame 
väärarengute ning gastroskiisi tekkeks pärast prostaglandiini sünteesi inhibiitorite kasutamist raseduse 
alguses. Kardiovaskulaarse väärarengu absoluutne risk suurenes vähem kui 1%-lt kuni ligikaudu 
1,5%-ni. Eeldatavasti risk suureneb koos annusega ja ravi kestusega. 
 
Loomadel põhjustas prostaglandiini sünteesi inhibiitorite manustamine implantatsioonieelset 
ja -järgset kadu ning embrüo/loote suremust. 
 
Lisaks sellele on teatatud mitmesuguste väärarengute, sh kardiovaskulaarsete väärarengute suurenenud 
esinemusest loomadel, kellele manustati prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid organogeneesi perioodil. 
 
Diklofenakki ei tohi manustada raseduse esimesel ja teisel trimestril, välja arvatud juhul kui see on 
rangelt vajalik. 
Kui naine kasutab diklofenakki sel ajal, kui püüab rasestuda, või raseduse esimesel/teisel trimestril, 
peab annus olema nii väike kui võimalik ja ravi kestus nii lühike kui võimalik. 
 
Raseduse kolmandal trimestril võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada lootel: 
- kardiopulmonaalset toksilisust (arterioosjuha enneaegse sulgumise ja kopsuhüpertensiooniga); 
- neerufunktsiooni häiret, mis võib progresseeruda neerupuudulikkuseni koos oligo-

hüdramnioniga. 
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Raseduse lõpul emal ja lootel: 
- võimalikku veritsusaja pikenemist, agregatsioonivastast toimet, mis võib esineda isegi väga 

väikeste annuste kasutamisel; 
- emakakontraktsioonide pärssimist, mis võib põhjustada sünnituse hilinemist või pikenemist. 
 
Seega on diklofenak raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud. 
 
Imetamine 
Sarnaselt teistele MSPVAdele eritub diklofenak väikestes kogustes rinnapiima, kuid Diclofenac 
Mylani ravimplaastri raviannuste puhul ei ole toimet rinnaga toidetavale lapsele oodata. 
 
Kuna puuduvad kontrolliga uuringud imetavate naistega, tohib ravimit imetamise ajal kasutada üksnes 
tervishoiutöötaja soovitusel. Neil tingimustel ei tohi Diclofenac Mylan ravimplaastrit paigaldada 
imetava ema rindadele ega mujale suhteliselt suurtele nahapindadele või pikemaks ajaks (vt lõik 4.4). 
 
Fertiilsus 
Sarnaselt teiste MSPVAdega võib diklofenaki kasutamine kahjustada naise viljakust ning seda ei ole 
soovitatav kasutada naistel, kes soovivad rasestuda. Kui naisel on raskusi rasestumisel või tal tehakse 
fertiilsusuuringuid, tuleb diklofenaki kasutamist vältida. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Diclofenac Mylan ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Kõige sagedamad kõrvaltoimed on manustamiskoha reaktsioonid, mis enamasti on kerged ja ei vaja 
üldiselt ravi katkestamist. 
Tabelis 1 on loetletud kõrvaltoimed, mida täheldati kliiniliste uuringute ajal ja turuletulekujärgselt. 
Kõrvaltoimed (tabel 1) on liigitatud esinemissageduse järgi, kõige sagedamad eespool, järgmise 
konventsiooni alusel: väga sage (> 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni 
< 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata 
olemasolevate andmete alusel).  
 
Tabel 1 
Infektsioonid ja infestatsioonid 
Väga harv Pustuloosne lööve 
Immuunsüsteemi häired 
Väga harv Ülitundlikkusreaktsioonid (sh urtikaaria), 

angioödeem, anafülaktilist tüüpi reaktsioon 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 
Väga harv Astma 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 
Sage Lööve, ekseem, erütematoosne dermatiit (sh 

allergiline dermatiit ja kontaktdermatiit), kihelus 
Harv Bulloosne dermatiit (nt bulloosne erüteem), kuiv 

nahk 
Väga harv Fotosensitiivsus 
Teadmata Põletustunne manustamiskohal 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 
Sage Manustamiskoha reaktsioonid 
 
Pärast pikaajalist kasutamist suurtel nahapiirkondadel, tulenevalt imendunud toimeaine kogusest, ei 
saa välistada süsteemseid kõrvaltoimeid, eeskätt seedetrakti tasemel. 
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Ravimi kasutamine kombinatsioonis teiste diklofenakki sisaldavate ravimitega võib soodustada 
valgusülitundlikkust, nahalöövet koos villide tekkega, ekseemi, erüteemi ja harvadel juhtudel raskeid 
nahareaktsioone (Stevensi-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom) (vt lõik 4.5).  
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest 
kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Puudub üleannustamise kogemus diklofenaki ravimplaastriga. 
 
Kui selle toote ebaõigel kasutamisel või kogemata üleannustamisel (nt lastel) tekivad süsteemsed 
toimed, tuleb võtta kasutusele üldised meetmed, mis on soovitatavad mittesteroidsete põletikuvastaste 
ainete intoksikatsiooni korral. 
 
 
5.  FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral, 
mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks, ATC-kood: M02AA15. 
 
Toimemehhanism 
DIEP toime on osaliselt seletatav prostaglandiinide biosünteesi konkureeriva ja pöördumatu 
inhibeerimisega ning osaliselt lüsosomaalsete ensüümide inhibeerimisega. 
 
Uus diklofenak-hüdroksüetüülpürrolidiini (DIEP) sool, mis on toodetud eesmärgiga soodustada 
toimeaine imendumist ja kontsentratsiooni kahjustatud piirkonnas, tagab diklofenakile iseloomulike 
farmakoloogiliste toimete (põletikuvastane, turset alandav ja valuvaigistav toime) kiire avaldumise.  
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Imendumine 
 
Diklofenaki süsteemne ekspositsioon (AUC) pärast kahe järjestikuse plaastri paigaldamist on väiksem 
(< 1%) kui üks kord ööpäevas suukaudselt manustatud diklofenaknaatriumi annusel. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Ravimi toksilisus pikaajalisel kasutamisel (ravimiklassile omaselt avaldub maokahjustustena) on 
olnud väga vähene ning seda on täheldatud vaid aeg-ajalt suurte annuste kasutamisel (50 mg/kg). 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 

Toetav kiht: kudumata polüesterkangas. 
 
Kleepuv kiht:  
vedel sorbitool (mittekristalluv) 
1,3-butüleenglükoolnaatriumpolüakrülaat 
raske kaoliin 
naatriumkarmelloos 
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propüleenglükool 
želatiin 
povidoon (K90) 
viinhape 
titaandioksiid (E171) 
alumiiniumglütsinaat 
polüsorbaat 80 
dinaatriumedetaat (E385) 
metüülparahüdoksübensoaat (E218) 
propüülparahüdoksübensoaat (E216) 
puhastatud vesi. 
 
Kattekiht: polüpropüleen. 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei kohaldata. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
3 aastat. 
 
Pärast taassuletava ümbrise esmast avamist: 4 kuud, kui ümbris on õigesti suletud. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida originaalpakendis, valguse ja kuivamise eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel 
temperatuuri eritingimusi. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Suletava ümbrise materjal on paber/PE/alumiinium/etüleen ja metüülakrüülhappe kopolümeer. 
Ümbrises on 5 ravimplaastrit. 
 
Pakendi suurus: 5 või 10 ravimplaastrit karbis. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks 
 
Kasutatud plaaster sisaldab ikka veel olulistes kogustes toimeainet. Plaastrisse jäänud diklofenak võib 
veekeskkonda sattudes olla kahjulik. Seetõttu tuleb kasutatud plaastrite äraviskamisel olla hoolikas. 
Enne äraviskamist tuleb plaaster voltida pooleks, kleepuv pind seespool. Kasutamata plaastrid tuleb 
hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud plaastreid ei tohi lasta tualetist alla ega visata 
kanalisatsioonisüsteemi. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Mylan Ireland Limited 
Unit 35/36 Grange Parade 
Baldoyle Industrial Estate 
Dublin 13 
Iirimaa 
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8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1008820 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.09.2020 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
september 2020 


