PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Etanool, 95%, 96%, 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.
Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
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 etanool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine etanool on alkohol.
Etanool toimib kui metanooli antidoot (vastumürk), kuna oküdeerub organismis metanoolist kiiremini
ja takistab seeläbi metanooli lagundamist maksas.
Etanooli kasutatakse metanooli ja teiste alkoholide mürgistuse raviks.
2.

Mida on vaja teada enne etanooli kasutamist

Eriline ettevaatus on vajalik:
patsiendi puhul, kes on rase või toidab last rinnaga
patsiendi puhul, kes on etanooli suhtes allergiline
Muud ravimid ja etanool
Eriline ettevaatus on vajalik, kui etanooli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Und soodustavad ravimid, nagu nitrasepaam
- Antihistamiinikumid, nagu kloorfeniramiin ja prometasiin (kasutatakse allergiate korral)
- Lihaslõõgastid, nagu atrakuurium
- Tugevad valuvaigistid, nagu morfiin
- Epilepsia korral kasutatavad ravimid, nagu fenütoiin
- Depressioonivastased ravimid, nagu amitriptüliin ja imipramiin
- Rahustid, nagu diasepaam
- Insuliin ja diabeedivastased ravimid, sest alkohol võib omakorda veresuhkru taset langetada
- Metronidasool (kasutatakse kuseteede infektsionide raviks)
- Tsefalosporiinid, nagu tsefaleksiin ja tsefakloor (kasutatakse infektsioonide raviks)
- Vererõhku langetavad ravimid, nagu AKE-inhibiitorid, beeta-blokaatorid, kaltsiumi kanali
blokaatorid.
- Verd vedeldavad ravimid, nagu varfariin
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Ükskõik millise ravimi kasutamisel koos etanooliga, tuleb olla ettevaatlik. Ravimite samaaegne
kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Eriline ettevaatus on vajalik patsiendi puhul, kes on rase või toidab last rinnaga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Etanooli manustamise järgselt ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega.
3.

Kuidas etanooli kasutada

Seda ravimit manustab tervishoiutöötaja. Etanooli mansuatatkse intravenoosse infusioonina 30 minuti
jooksul.
Ravimi täpse annuse üle otsustab arst, see sõltub patsiendi kehakaalust ja tervislikust seisundist.
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.
Ravimi manustamine tuleb koheselt lõpetada, kui patsiendile tekib mõni järgmistest sümptomitest:
- Hingamis- ja neelamisraskused
- Näo, huulte, keele ja hingamisteede turse
- Nahalööve
Etanool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid
Koordinatsioonihäired
Meeleolu muutused
Ähmane nägemine
Ebaselge kõne
Väsimus
Mäluhäired
Külmatunne
Veresuhkru taseme langus
Teadvusehäired
Hingamisraskused
Kooma
Südamepuudulikkus
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. 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 etanooli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
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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 veebruaris 2017.
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