PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Aminofülliin, 24 mg/ml või 25 mg/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.
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1.

Mis ravim on aminofülliin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine aminofülliin on ksantiiniderivaat, mida kasutatakse bronhide kokkutõmbumise
takistamiseks. Ravimi abil muutub hingamine kergemaks ja õhupuudustunne ning vilistav hingamine
vähenevad.

2.

Mida on vaja teada enne aminofülliin kasutamist

Ärge kasutage aminofülliini:
-

kui olete aminofülliini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne aminofülliini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavand
- kui teil on hüperaktiivne kilpnääre (hüpertüreoidism)
- kui teil on glaukoom
- kui teil on diabeet
- kui teil on raske südamepuudulikkus või muu raske südamehaigus
- kui teil on kõrgvererõhutõbi
- kui teil on südame rütmihäired
- kui teil on epilepsiahooge
- kui teil on kunagi olnud krambid
- kui teil on maksapuudulikkus
- kui teil on keskmine või raske neerupuudulikkus
- kui teil on kopsuturse (vedeliku kogunemine kopsukudedes)
- kui teil on kopsupõletik
- kui teil on bronhiit
- kui teil on madal vere hapnikusisaldus
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- kui teil on porfüüria (ainevahetushaigus)
- kui teil on äge viiruslik nakkushaigus, näiteks B-gripp
- kui teil on palavik
- kui te suitsetate
Muud ravimid ja aminofülliin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui aminofülliini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Teofülliin
- Teatud antibiootikumid (sh erütromütsiin või tsiprofloksatsiin)
- Teatud südame ravimid (sh digoksiin, propranolool, diltiaseem)
- Podagraravimid (allopurinool ja sulfiinpürason)
- Disulfiraam (alkoholivõõrutusravim)
- Rasestumisvastased tabletid
- Epilepsiaravimid (sh karbamasepiin, fenütoiin)
- Verd vedeldavad ravimid (sh varfariin)
- Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) (ravimtaimepreparaat) (Tähelepanu! Kui te kasutate
lihtnaistepunast valmistatud toodet, konsulteerige oma arstiga)
- Liitium (meeleoluhäirete ravim)
- Fluvoksamiin (depressiooniravim)
- Bensodiasepiinid (sh diasepaam)
- Tsimetidiin (maohaavandite ravim)
- Viirusevastased ravimid (sh ritonavir)
- Hiljutine gripivastane vaktsineerimine
- Tuberkuloosivastased ravimid (sh isoniasiid, rifampitsiin)
- Flukonasool (seentevastane ravim)
- Kortikosteroidid
- Zafirlukast (astmaravim)
- Kilpnäärme hormoonid
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos
aminofülliiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Aminofülliini kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Aminofülliini kooskasutamine suures koguses metüülksantiine (näiteks kohv, tee, kakao, šokolaad,
koolajoogid jt sarnased joogid) sisaldavate toiduainete ja jookidega ei ole soovitatav.
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.
Aminofülliin läbib platsenaatbarjääri ja imendub rinnapiima.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et aminofülliin mõjutaks autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.
Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui tunnete ennast peale aminofülliini manustamist
halvasti.
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3.

Kuidas aminofülliini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te kasutate aminofülliini rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.

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.
Aminofülliin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid
Kõige sagedamini ilmnevad kõrvaltoimed on erinevad maovaevused, kõhuvalu, iiveldus,
oksendamine, kõhulahtisus, söögiisu puudumine, värinad, pearinglus, peavalu, südamepekslemine,
unetus, ärrituvus, närvilisus ja rahutus, allergilised reaktsioonid.
Harvem võivad tekkida südame rütmihäired (tahhüarütmiad), lihaskrambid, nõgestõbi, nahalööve,
sügelus, laboratoorsete analüüside näitude muutused (hüpokaleemia ja/või hüperkaleemia,
hüperglükeemia ja hüperurikeemia).
Teised teatatud kõrvaltoimed on hüponatreemia, hüpofosfateemia, psühhoos, dementsus, depressioon,
segasusseisund, uriinipeetus (meestel).
Kaebused võivad olla tingitud ka liiga suurest raviannusest. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime,
rääkige sellest oma arstile.
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 aminofülliini 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.
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Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015.
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