PAKENDI INFOLEHT
Peratsin ® dekanoaat 108 mg/ml süstelahus
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 palun nõu arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Peratsin dekanoaat ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Peratsin dekanoaati kasutamist
3.
Kuidas Peratsin dekanoaati kasutada
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5
Peratsin dekanoaadi säilitamine
6.
Lisainfo
Peratsin ® dekanoaat 108 mg/ml süstelahus
Perfenasiindekanoaat
-

Toimeaine on perfenasiindekanoaat. 1 ml süstelahust sisaldab 108 mg
perfenasiindekanoaati
Abiained on propüülparahüdroksübensoaat ja seesamiõli

Müügiloa hoidja
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Soome Vabariik
Tootja
Schering-Plough Labo N.V.
2220 Heist O/D Berg
Belgia

1.

MIS RAVIM ON PERATSIN DEKANOAAT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Perfenatsiin on antipsühhootiline ravim, mida kasutatakse peamiselt raskete psüühiliste haiguste
ravis. Ta leevendab psühhoosi sümptomaatikat, nagu hallutsinatsioonid ja luulud. Samuti on
perfenatsiinil rahustav toime.
Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.
Peratsin dekanoaat süstelahust kasutatakse psühhootiliste ja ka ärevusseisundite raviks, eriti kui
nendega koos esineb hallutsinatsioonilisi sümptomeid.
Arst võib määrata Peratsin preparaate ka teiste haiguste raviks.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PERATSIN DEKANOAADI KASUTAMIST

Ärge kasutage Peratsin dekanoaati:
kui patsient on ülitundlik (allergiline) perfenasiindekanoaadi või Peratsin dekanoaadi mõne
koostisosa suhtes.
kui patsiendil on diagnoositud feokromotsütoom
kui patsiendil on leitud luuüdi funktsiooni häired
kui patsiendil on ajukahjustus
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Peratsin dekanoaat:
kui patsient põeb südame, maksa- või kopsupuudulikkust
kui patsient põeb epilepsiat
kui patsient põeb diabeeti (suhkrutõbi),
kui patsiendil on diagnoositud silma siserõhu tõusu (glaukoomi)
kui patsient põeb Parkinsoni tõbe
kui patsiendil on suurenenud eesnääre
kui patsiendile pole sobinud mõni teine antipsühhootiline ravim
Rasedus
Peratsin dekanoaadi kasutamine raseduse ajal tuleb kõne alla ainult väga suure vajaduse korral.
Pidage nõu arstiga, kui olete rase või plaanite rasedust Peratsin ravi ajal.
Imetamine
Perfenasiin eritub piimaga, kuid see kogus on nii väikene, et sellel ei ole halbu toimeid imikule.
Pidage nõu arstiga, kui kavatsete imetada Peratsin ravi ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Peratsin võib eriti ravi alguses vähendada reaktsioonikiirust liikluses ja muudes täpsust vajavates
tegemistes. Seetõttu on soovitav olla ettevaatlik, kuni on selge ravimi individuaalne mõju.
Oluline teave mõningate Peratsin dekanoaati koostisainete suhtes:
Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Teiste ravimite samaaegne kasutamine võib nii tugevdada kui ka vähendada Peratsin preparaadi
toimet. Sellisteks ravimiteks on teiste hulgas kesknärvisüsteemi toimivad ained (näiteks,
rahustavad ravimid, uinutid, antidepressandid, epilepsia vastased ravimid, alkohol),
antihistamiinikumid ehk allergiavastsed ravimid, mõned vererõhu ravimid (näiteks tramadool,
kodeiin) ja maohaavandi ravimid.
Suitsetamine nõrgendab perfenasiini tõhusust.

3.

KUIDAS KASUTADA PERATSIN DEKANOAATI

Tavaliselt alustatakse ravi Peratsin tablettidega. Peratsin dekonaat süstelahust kasutatakse
tavaliselt haigla tingimustes, kus üritatakse saavutada vähimat toimivat ravimi annust.
Annus on ühekordne. Tavaline ühekordne annus on 0,5-2 ml (54-216mg), mida manustatakse
sügavale lihasesse 2-4 nädala tagant.
Peratsin dekanoaati ei või süstida veeni. Nõel ja süstal peavad olema kuivad kuna niiskus võib
lahust hägustada.
Arst määrab Teile vajaliku annuse. Järgige alati arsti ettekirjutusi.

Tähelepanu!
Peratsini ravi ei tohi lõpetada äkitselt, annust tuleb vähendada astmeliselt ärajäämanähtudest
hoidumiseks.
Patsienti peab ka hoiatama võimalike ekstrapüramidaalsüsteemi nähtude avaldumisest peale süsti.
Kui Teil on tunne, et Peratsin dekanoaadi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest
arstile või apteekrile.
Kui te kasutate Peratsin dekanoaati rohkem kui ette nähtud:
Raske perfenasiini üleannustamise nähtudeks on kesknärvisüsteemi halvatus ja lihaskrambid.
Nähud on kõige tugevamad kuni 24 tundi peale üleannust.
Kui haige kahtlustab üleannustamist, tuleb võtta kindlasti ühendust arstiga.
Kui te unustate Peratsin dekanoaati võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Toimed, mis tekivad pärast ravimi Peratsin dekanoaadi kasutamise lõpetamist:

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Peratsin dekanoaat põhjustada kõrvaltoimeid.
Eriti ravi alguses võib perferasiin tekitada väsimust, kuid see siiski möödub ravi jätkudes.
Perferasiini harvemad kõrvalnähud on lihaskrambid, motoorne rahutus (näiteks võimetus olla
rahulikult paigal), värinad ja jäikus. Eriti harva võib esineda sümptomite kooslust kuhu kuuluvad
krambid, palavik, lihasjäikus ja aeglane teadvuse kadu. Pikaajaline perferasiini kasutamine võib
tekitada ka sundliigutusi ja suuümbruse lihaste värinaid. Lisaks võib perfenasiin tekitada
suukuivust,urineerimishäireid, lühinägemise halvenemist, südame löögisageduse tõusu,
kõhukinnisust, mäluhäireid, uimasust, menstruatsioonihäireid, rindade kasvu ja hellust,
karvakasvu intensiivistumist, söögiisu ja kehakaalu muutumist ning halba enestunnet, pikenenud
erektsiooni ning liibido muutusi.
Tundlikkus perferasiinile võib väljenduda ka nahanähtudena nagu nõgestõve, lööbe, sügeluse või
naha valgustundlikkusena.
Perferasiin nagu teisedki antipsühhootikumid tekitavad umbes kolmandikul patsientidel kergeid
verepildi muutusi. Tõsised verepildi muutused on aga väga harvad.
Patsient peaks rääkima oma raviarstile ka kõigist teistest ravi ajal tekkinud kaebustest.

5.

PERATSIN DEKANOAADI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Hoida temperatuuril 15 °C...25 °C.
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6.

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
Orion Pharma Eesti OÜ
Lastekodu 5-24, 10115 Tallinn
Tel/Faks 6 616 863
Infoleht on viimati koostatud Veebruar 2004

