PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Dezaminooksitocins tabletid
Demoksütotsiin

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 Dezaminooksitocins ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Dezaminooksitocinsi kasutamist
3. Kuidas Dezaminooksitocinsi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Dezaminooksitocinsi säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DEZAMINOOKSITOCINS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Demoksütotsiin on oksütotsiini (hüpofüüsi tagasagara hormooni) sünteetiline analoog. Ravim
põhjustab emaka silelihaste ja piimanäärmete silelihasrakkude kokkutõmbeid. Demoksütotsiin omab
tugevamat ja kestvamat toimet võrreldes oksütotsiiniga ja on vastupidavam fermentatiivse
inaktivatsiooni suhtes (oksütotsinaasile).
Demoksütotsiinil puuduvad vasopressoorne ja antidiureetiline toime, mis võimaldab ravimit kasutada
ka hüpertensiooniga patsientidel ning raseduse teise poole toksikooside ja neerufunktsiooni häirete
korral.
Ravim ei lõhustu süljefermentide toimel ja imendub hästi läbi suu limaskesta.
Demoksütotsiini kasutatakse sünnitustegevuse esilekutsumiseks meditsiinilisel näidustusel,
sünnitustegevuse stimuleerimiseks, emaka taandarengu (involutsiooni) kiirendamiseks sünnitusjärgsel
perioodil ja pärast aborti, laktatsiooni (piima eritumise) stimuleerimiseks ja mastiidi
(rinnapõletik) profülaktikaks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DEZAMINOOKSITOCINSI KASUTAMIST
Ärge võtke ravimit
- kui te olete allergiline (ülitundlik) demoksütotsiinile või Dezaminooksitocinsi mõne
koostisosa suhtes
- kui sünnitus loomulikul teel ei ole soovitatud või on vastunäidustatud
- kui on liiga tugevad tuhud

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Beeta-adrenomimeetilised ravimid võivad vähendada demoksütotsiini stimuleerivat
toimet emakale. Samaaegselt demoksütotsiiniga ei tohi kasutada teisi sarnase toimega ravimeid.
Oluline teave mõningate Dezaminooksitocinsi koostisainete suhtes
Ravim sisaldab abiainetena sahharoosi ja laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. KUIDAS DEZAMINOOKSITOCINSI KASUTADA
Sünnitustegevuse esilekutsumiseks ja stimuleerimiseks võetakse ravimit 50 IU (1 tablett) 30 minutilise
vahega. Regulaarse sünnitustegevuse saavutamisel annust vähendatakse poole võrra (0,5 tabletti) või
pikendatakse intervalli ravimi annuste vahel (1 tund).
Maksimaalne annus on 500 IU (10 tabletti), harvadel juhtudel kuni 900 IU. Toime puudumisel
maksimaalse annuse kasutamisel minnakse üle oksütotsiini süstelahuse manustamisele veenisiseselt.
Laktatsiooni stimuleerimiseks on tavaline annus 25…50 IU (0,5…1 tablett), 5 minutit enne imiku
toitmist, 2…4 korda ööpäevas, 2…6 päeva pärast sünnitust.
Toimeaine imendumine toimub läbi suu limaskesta.
Tabletid hoitakse suus (ilma vedelikuta), kuni täieliku imendumiseni.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Dezaminooksitocins põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
On täheldatud iiveldust, oksendamist, südame rütmihäireid, emaka hüpertoonilisust, sünnitustegevuse
liigset tugevust ja sellest tingitud loote emakasisest asfüksiat.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS DEZAMINOOKSITOCINSI SÄILITADA
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja
kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Dezaminooksitocinsi 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 Dezaminooksitocins sisaldab
Toimeaine on demoksütotsiin. Üks tablett sisaldab 50 IU demoksütotsiini.
Abiained on sahharoos, laktoos, tärklis, kaltsiumstearaat, metüültselluloos.

Pakendi sisu
Dezaminooksitocins 50 IU tabletid imemiseks suus ilma vedelikuta kuni täieliku imendumiseni.
Blisterpakendis 10 tabletti.
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Tootja
AS Grindeks
Krustpils 53
Riga
LV-1057, Läti
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2008

