PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Ledermix
Demeklotsükliin + triamtsinoloon, 30mg+10mg/g, dentaalpasta

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 arsti või apteekriga.
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 arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
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1.

Mis ravim on Ledermix ja milleks seda kasutatakse

Ravimis Ledermix sisalduv toimeaine demeklotsükliin on laia toimespektiga antibiootikum, mis omab
toimet paljude mikroobide vastu. Teine ravimis Ledermix sisalduv toimeaine triamtsinoloon on
kortikosteroid (hormoon), millel on põletikuvastane toime.
Ravimit Ledermix kasutatakse ägeda pulpiidi ja periodontiidi ennetamiseks ja raviks.
2.

Mida on vaja teada enne Ledermix’i kasutamist

Ärge kasutage Ledermix’i:
-

patsiendil, kes on demeklotsükliini või triamtsinolooni või selle ravimi mis tahes koostisosade
sh naatriumsulfiti suhtes allergiline,
patsiendil, kes on kortikosteroidide suhtes allergiline,
patsiendil, kes on tetratsükliinide suhtes allergiline,
patsiendil, kellel on mädane pulpiit,
rasedatel või last rinnaga toitvatel naistel,
lastel vanuses alla 12-eluaasta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ledermix’is sisalduv abiaine naatriumsulfit võib harvadel juhtudel põhjustada raskeid allergilisi
reaktsioone ja hingamisraskusi.
Ledermix sisaldab kortikosteroidi. Kortikosteroididel on antiproliferatiivne (kudede kasvamist pärssiv)
toime. Seetõttu ei tohi Ledermix’i jätta avatud pulbile kauemaks kui 2-3 päeva, kuna see võib
põhjustada pulbi nekroosi. Kortikosteroididel on ka põletikuvastane toime. Seetõttu võib Ledermix’i
kasutamisel suureneda kroonilise pulpiidi risk, kuna Ledermix’i kasutamisel väheneb põletikuliste
protsesside pärssimise tulemusel pulbi loomulik vastupanuvõime infektsiooni tekitajatele.
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Muud ravimid ja Ledermix
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Ledermixi kasutamisel vastavalt soovitustele ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos Ledermix’iga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Ledermixi kasutamine koos toidu ja joogiga
Teie arst ütleb teile, kui pika aja jooksul pärast hambaravi protseduuri te süüa ja juua ei tohi.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Ledermix’i ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.
Triamtsinolooni ei soovitata kasutada raseduse 5 esimese kuu jooskul, kuna loomkatsed on näidanud
teratogeenset toimet selle ravimi kasutamise korral raseduse esimesel poolel. Inimestega pole
vastavaid uuringuid läbi viidud, mistõttu ei saa toimet inimestel välistada.
Lisaks imenduvad glükokortikoidid, sh triamtsinoloon, rinnapiima, seetõttu tuleb rinnaga toitmine
peatada, kui Ledermix’i tuleb kasutada suurtes annustes või pikaajaliselt.
Demeklotsükliin läbib platsentaarbarjääri ja imendub rinnapiima. Kuna sellel ravimil on teratogeennne
toime ja see ravim deponeerub luudes ja hammastes, siis ei tohi seda ravimit raseduse ja rinnaga
toitmise ajal kasutada.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et Ledermix mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
3.

Kuidas Ledermix’i kasutada

Seda ravimit manustab teile hambaarst.
Ravimi annus ja täpne manustamisviis sõltub teie seisundist.
Ledermix pastat tohib kasutada ainult lühikese aja vältel (täpne ravimi kasutamise kestus sõltub
konkreetse patsiendi seisundist).
Patsiendile tuleb selgitada, et väga oluline on tulla järgmisele visiidile õigeaegselt, et arst saaks ravimi
eemaldada.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Ledermix võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
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Väga harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest, sh anafülaktilisest šokist. Võimalik on ka
ristreaktsioon teiste tetratsükliinidega.
Ka ravimis sisalduv naatriumsulfit on harvadel juhtudel põhjustanud raskeid allergilisi reaktsioone ja
hingamistaskusi.
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 Ledermix’i 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.
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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