PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Artesunaat, 60 mg, 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 arstiga.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
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1.

Mis ravim on artesunaat ja milleks seda kasutatakse

Artesunaat kuulub algloomade vastaste ainete hulka.
Artesunaat on näidustatud raskekujulise malaaria – Plasmodium falciparum-malaaria, Plasmodium
vivax-malaaria, Plasmodium malariae-malaaria, parasitoloogiliselt kinnitatud muu malaaria ja
täpsustamata malaaria – raviks.
Parenteraalselt manustatavat artesunaati võib kasutada raskekujulise malaaria raviks ainult juhul, kui
on tehtud kindlaks, et malaaria ravi kiniiniga (nt resistentsuse tõttu) ei toimi.
2.

Mida on vaja teada enne artesunaadi kasutamist

Ärge kasutage artseunaati:
-

patsiendil, kes on artesunaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
raseduse esimesel trimestril.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Artesunaadi süstelahuse pulber on raskesti lahustatav. Eriline ettevaatus on vajalik süstelahuse pulbri
lahustamisel. Enne ravimi parenteraalset manustamist peab pulber olema täielikult lahustunud.
Kui lahus on hägune või sisaldab tahkeid osakesi, siis ei tohi ravimit manustada.
Muud ravimid ja artesunaat
Artesunaadi koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt, kas seda tohib kasutada koos
artesunaadiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
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Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Kliiniline kogemus artesunaadi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal on ebapiisav. Artesunaati
ei tohi kasutada raseduse esimesel trimestril. Raseduse teisel ja kolmandal trimestril ja imetamise ajal
võib ravimit kasutada siis, kui see on vajalik patsiendi elu päästmiseks.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimit kasutatakse haiglatingimustes.
3.

Kuidas artesunaati kasutada

Ravimit manustatakse haiglatingimustes tervishoiutöötaja poolt.
Parenteraalset artesunaati võib kasutada raskekujulise malaaria raviks ainult juhul, kui malaaria ravi
kiniiniga ei toimi (resistentsuse tõttu).
Lahuse valmistamine:
Lahuse valmistamiseks tuleb süstelahuse pulber lahustada 5% bikarbonaadi lahuses ning seejärel
lahjendada füsioloogilise lahuse või 5% glükoosi lahusega vahekorras 1:1.
Valminud lahus tuleb manustada kohselt pärast valmimist. Lahust süstitakse veeni või lihasesse.
Artesunaadi süstelahuse pulber on raskesti lahustatav. Eriline ettevaatus on vajalik süstelahuse pulbri
lahustamisel. Enne ravimi parenteraalset manustamist peab pulber olema täielikult lahustunud. Kui
lahus on hägune või sisaldab tahkeid osakesi, siis ei tohi ravimit manustada.
Annustamine:
Algannus on 2 mg/kg kehakaalu kohta, millele järgnevalt manustatakse 4 ja 24 tunni pärast annused 1
mg/kg kehakaalu kohta. Seejärel jätkatakse annustega 1 mg/kg kehakaalu kohta 1 kord ööpäevas
maksimaalselt 7 päeva vältel.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Artesunaat võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
-

ravimtekkeline palavik
kardiotoksilised toimed (suurte annuste kasutamisel)
neurotoksilisi toimeid on täheldatud loomkatsetes. Kui ravimit kasutatakse pikemalt kui 3
päeva vältel, tuleb patsienti närvisüsteemi sümptomite suhtes hoolikalt jälgida.

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 artesunaati säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
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Ravimit tuleb säilitada tihedalt suletud anumas valguse eest kaitstult.
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.
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.
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