PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Fulcin 125 mg tabletid
Fulcin 500 mg tabletid
Griseofulviin

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 Fulcin ja milleks seda kasutatakse
2.Mida on vaja teada enne Fulcin’i võtmist
3.Kuidas Fulcin’i võtta
4.Võimalikud kõrvaltoimed
5.Kuidas Fulcin’i säilitada
6.Lisainfo

1. MIS RAVIM ON FULCIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Griseofulviin on seentevastane antibiootikum, mis pärsib seeneraku paljunemist. Seda
kasutatakse griseofulviinile tundlike seente poolt põhjustatud naha, juustega kaetud
peanaha ja küünte seeninfektsioonide raviks. Griseofulviini tabletid on näidustatud juhul,
kui paikne ravi on osutunud ebaefektiivseks.
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE FULCIN’I VÕTMIST
Ärge võtke Fulcin’i

-

kui teil on allergia (ülitundlikkus) griseofulviinile või selle ravimi mõne teise
koostisaine suhtes või penitsilliinidele;
kui teil on porfüüria (ainevahetushaigus)
kui teil esineb erütematoosne luupus (süsteemne sidekoehaigus) või teised sarnased
seisundid
raseduse korral

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fulcin

-

kui Teil esineb maksahaigus
kui te tarbite alkoholi, sest griseofulviin võib tugevdada alkoholi toimet
kui plaanitakse eostada last, sest griseofulviin võib kahjustada spermarakke,
mistõttu eostamist võib planeerida alles 6 kuud pärast ravi lõpetamist

-

kui planeeritakse rasestuda, sest griseofulviin võib põhjustada loote
väärarengut, mistõttu võib rasestuda alles 1 kuu pärast ravi lõpetamist
võimaliku fotosensibilisatsiooni (valguse suhtes tundlikkuks muutumine)
tekkimise suhtes, mistõttu hoiduge võimalusel otsesest päikesevalgusest,
päevituslampide ja solaariumi kasutamisest kuna see võib põhjustada
tavapärasest suuremat naha tundlikkust UV-kiirte suhtes, põhjustades
nahalöövet, sügelust, punetust või naha värvuse kaotust või rasket
päikesepõletust.

Kindlasti rääkige oma arstiga, kui Teil esineb mõni tervise probleem.
Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud
mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.
Oluline on, et teie arst teaks, kui te tarvitate mõnda järgnevatest ravimitest:
antikoagulandid (hüübimisvastased ravimid), sest griseofulviin võib vähendada
antikoagulantide toimet
östrogeeni sisaldavad suukaudsed kontratseptiivid (rasestumisvastased tabletid),
sest griseofulviin võib nõrgestada rasestumisvastast toimet, võib tekkida
vaheveritsus ja amenorröa (menstruatsiooni puudumine).
Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal on griseofulviin vastunäidustatud.
Griseofulviini tarvitamise ajal ja ühe kuu jooksul peale selle tarvitamist tuleks kasutada
täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid.
Ei ole teada, kas griseofulviin eritub rinnapiima. Ohutus imikule ei ole tõestatud, mistõttu
griseofulviin-ravi ajal ei ole soovitav last rinnaga toita.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Griseofulviin võib mõnedel inimestel vähendada reaktsioonikiirust ning põhjustada
pearinglust ja koordinatsioonihäireid.
3. KUIDAS FULCIN’I VÕTTA
Võtke Fulcin’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.

Tavaliselt täiskasvanutele (sh eakad patsiendid) 500 mg ööpäevas, manustatuna pärast
sööki ühekordse või mitme annusena.
Raskematel juhtudel võib manustada 1000 mg ööpäevas, vähendades annust ravivastuse
ilmnemisel.
Lastele 10 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, jagatuna 2-3 annuseks, manustatuna pärast
sööki.
Ravikuuri pikkus sõltub haiguse tüübist. Visalt paranevate infektsioonide (nakkuste) ravi
võib kesta kuni 12 kuud.
Täieliku ravitoime saavutamiseks tuleb griseofulviin-ravi ajal järgida üldiseid
hügieeninõudeid, pöörates erilist tähelepanu infektsiooni võimalikele allikatele.

Kui te unustate Fulcin’i võtta

Kui teil Fulcin’i annus on jäänud võtmata, võtke see esimesel võimalusel. Kui see
meenub alles siis kui on käes aeg võtta järgmine annus, jätke võtmatajäänud annus vahele
ning jätkake ravimi võtmist vastavalt endisele raviplaanile. Ärge võtke kahekordset
annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate Fulcin’i võtmise

Ärge jätke vahele ühtki annust.
Aitamaks kaasa täielikule paranemisele infektsioonist jätkake ravimi võtmist kogu
ettenähtud raviperioodi jooksul isegi kui Teie enesetunne paraneb mõni päev pärast ravi
algust.
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Fulcin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Griseofulviin on üldiselt hästi talutav.
Harva on täheldatud sügelust (nõgestõbi), nahalööbeid, peavalu ja seedehäireid, kuid enamasti
need mööduvad ravi ajal. Võivad tekkida pearinglus, väsimus, samuti granulotsütopeenia
(granulotsüütide väike hulk veres) ja leukopeenia (valgeliblede vähesus veres). Griseofulviinravi
ajal võib tekkida naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes. Harva on tekkinud

erütematoosne luupus või teised kollageenhaigused, epidermise toksiline nekrolüüs
(epidermis kärbub ja irdub), perifeerne neuropaatia (piirdenärvisüsteemi haigestumus),
segasusseisundid, millega kaasnevad koordinatsioonihäired ning üksikjuhtudel ka suu
kandidoos (soor).
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.

5. KUIDAS GRISEOFULVIINI SÄILITADA
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida toatemperatuuril, niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage griseofulviini 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
Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2010

