PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
ANTREX, 15 mg tabletid
Kaltsiumfolinaat
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel,
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla
neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile
või apteekrile
Infolehes antakse ülevaade:
1.Mis ravim on Antrex ja milleks seda kasutatakse
2.Mida on vaja teada enne Antrex’i võtmist
3.Kuidas Antrex’it võtta
4.Võimalikud kõrvaltoimed
5.Kuidas Antrex’it säilitada
6.Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ANTREX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Kaltsiumfolinaati kasutatakse foolhappe defitsiidist põhjustatud aneemia (kehvveresus) raviks.
Lisaks kasutatakse kaltsiumfolinaati mitmete vähivastaste ravimite, näiteks metotreksaadi,
kõrvaltoimete ärahoidmiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANTREX’I VÕTMIST
Ärge kasutage Antrex’it
Kui te olete ülitundlik (allergiline) kaltsiumfolinaadi või ravimi mõne
-

koostisosa suhtes
kui teil on vitamiin B12 defitsiidist põhjustatud aneemia

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Kaltsiumfolinaat võib mõjutada teatud vähivastaste ravimite, antibiootikumide ja
epilepsiavastaste ravimite efektiivsust.
Rasedus ja imetamine
Kasutamise kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal palun konsulteerige oma arstiga.

3. KUIDAS ANTREX’IT VÕTTA

Võtke kaltsiumfolinaadi tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Raviarst määrab teile vajaliku annuse ja ravi kestuse lähtuvalt teie üldseisundist. Järgige täpselt
arsti ettekirjutusi ja ärge kunagi ise annust muutke. Pidage kinni kokkulepetest arstiga
regulaarsete läbivaatuse teostamiseks.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te võtate Antrex’it rohkem kui ette nähtud
Kui võtate kogemata liiga palju ravimit, teatage sellest koheselt arstile.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Antrex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kaltsiumfolinaadi tablette talutakse üldiselt hästi. Väga harva võivad esineda
ülitundlikkusreaktsioonid.
Kui ravimit kasutatakse koos 5-fluorouratsiiliga (vähivastane ravim), võivad teil 5-fluorouratsiili
poolt põhjustatud kõrvaltoimed tugevneda.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate endal mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS ANTREX’IT SÄILITADA
Hoida laste eest varjatud, kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C
Ärge kasutage Antrex’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. LISAINFO
Mida Antrex sisaldab
Toimeaine on kaltsiumfolinaat.
Abiained on laktoos, mikrokristalliline tselluloos ja magneesiumstearaat.
Kuidas Antrex välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid 15 mg.
Pakendis 10 või 100 tabletti.
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2010

