PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Lorasepaam, 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 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 lorasepaam ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine lorasepaam kuulub bensodiasepiinide rühma.
Lorasepaami kasutatakse orgaaniliste psüühikahäirete, psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud
psüühika-ja käitumishäirete, skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete, meeleoluhäirete ning
neurootiliste, stressiga seotud ja somatoformsete häirete jm psüühikahäirete korral.
Müügiloata lorasepaami väljakirjutamise õigus on ainult psühhiaatril.

2.

Mida on vaja teada enne lorasepaami kasutamist

Ärge kasutage lorasepaami:
-

kui olete lorasepaami, mõne teise bensodiasepiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes
allergiline
kui teil on raskeid hingamis- või rinnaõõne häireid
kui teil esineb tugev lihaste väsimus või nõrkus – seisund nimega myasthenia gravis
kui teil on raske maksahaigus
kui teil esineb une ajal hingamishäireid – seisund nimega uneapnoe
kui te toidate last rinnaga, kuna lorasepaam võib erituda rinnapiima (vt lõik „Rasedus ja
imetamine“ allpool).

Kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, ärge võtke lorasepaami ja pöörduge oma arsti poole.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne lorasepaami kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui te olete rase või planeerite rasestumist (vt lõik „Rasedus ja imetamine“)
kui teil on diagnoositud isiksusehäire; see võib tähendada, et teil on suurem võimalus jääda
lorasepaamist sõltuvusse
kui teil on olnud püsivat alkoholi ja/või ravimite kuritarvitamist
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-

kui teil on probleeme neerude või maksaga
kui teil on varem esinenud depressiooni, kuna see võib lorasepaamravi ajal taastekkida
kui teil on depressioon, kuna lorasepaam võib suurendada enesetapumõtete tekkimise
tõenäosust
kui teil on esinenud psühhoosi
kui teil on esinenud krampe
kui teil on hingamishäireid
kui teil on koordinatsioonihäireid või kui te võtate palju ravimeid, mis mõjutavad ajutegevust
kui teie silmasisene rõhk on tõusnud, nimetakse glaukoomiks
kui te olete eakas, kuna lorasepaami kasutamise korral on teil suurem tõenäosus tunda uimasust
ja kukkuda.

Kui mõni ülalmainitud punktidest käib teie kohta, peate te enne lorasepaami kasutamist seda oma arsti
või apteekriga arutama.
Muud ravimid ja lorasepaam
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui lorasepaami kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
mõnda teist rahustit või ärevusevastast ravimit;
antidepressante;
tugevaid valuvaigisteid, nagu tramadool, kodeiin, morfiin, metadoon;
epilepsiaravimeid, nt naatriumvalproaat;
allergivastaseid antihistamiinikume;
meeleolu- või vaimsete häirete ravimeid, nagu kloorpromasiin, klosapiin, haloperidool,
loksapiin;
astma ravimeid, nagu teofülliin või aminofülliin;
lihaslõõgasteid;
podagra ravimit nimega probenetsiid;
skopolamiini nimelist ravimit, mida võidakse kasutada soolestiku probleemide korral enne
operatsiooni.
disulfiraami, mida kasutatakse kroonilise alkoholismi korral
metronidasooli, üks antibiootikum
Enne ükskõik millise ravimi kasutamist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib
kasutada koos lorasepaamiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite
toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.
Lorasepaami kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Alkohol
Ärge jooge alkoholi lorasepaami kasutamise ajal.
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.
Lorasepaami ei tohi raseduse ajal kasutada. Raseduse ajal kasutatuna võib lorasepaam kahjustada
sündimata last. Kui te kasutate lorasepaami raseduse hilises järgus või sünnituse ajal, võib teie laps
olla vähem aktiivne kui teised lapsed, tema lihased võivad olla lõdvad, kehatemperatuur ja/või
vererõhk madal, esineda võib hingamis- või söömisraskusi. Teie laps ei pruugi mõnda aega reageerida
adekvaatselt külmale. Kui te võtate raseduse hilises järgus lorasepaami regulaarselt, võivad teie lapsel
pärast sündi tekkida ärajätunähud.
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Lorasepaam võib erituda rinnapiima. Seetõttu ei tohi seda rinnaga toitmise ajal võtta, välja arvatud
juhul, kui eeldatav kasu kaalub üles võimaliku riski lapsele. Kui te kasutate lorasepaami imetamise
ajal võivad teie lapsel tekkida sedatsioon ja raskused rinna imemisel. Sellisel juhul on soovitatav lapse
jälgimine.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ärge juhtige lorasepaami kasutamise ajal autot, käsitsege masinaid või sooritage keskendumist
nõudvaid tegevusi. Lorasepaam võib kuni 48 tunni jooksul peale ravimi manustamist muuta teid
uniseks või põhjustada pearinglust ja mõjutada keskendumist. Need toimed võivad olla tugevamad,
kui te ei ole öösel piisavalt maganud.

3.

Kuidas lorasepaami kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Teie arst määrab teile sobiliku annuse, sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite ja kui hästi te ravi
talute. Järgige alati oma arsti juhiseid.
Kui te kasutate lorasepaami rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.
Bensodiasepiinide üleannustamise korral esineb tavaliselt teadvuse häireid alates unisusest kuni
koomani. Mõõduka raskusega üleannustamise juhtudel esineb unisus, uimasus, segasus. Raskematel
juhtudel, eriti juhul, kui samaaegselt on manustatud ka teisi kesknärvisüsteemi pärssivaid aineid või
alkoholi, võivad esineda kõnehäired, koordinatsioonihäired, kehatemperatuuri langus, hingamise
pärssumine, südametöö aeglustumine, kooma, surm.
Kui te unustate lorasepaami kasutada
Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus,
siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral
kasutamata.
Kui te lõpetate lorasepaami kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Ravi lorasepaamiga tuleb lõpetada annuseid järk-järgult vähendades. Teie arst ütleb teile, kuidas seda
täpselt teha.
Kui te lõpetate lorasepaami kasutamise, võivad teil tekkida ärajätusümptomid, nagu peavalu,
lihasvalu, ärevus, unehäired, pinge, depressioon, rahutus, pearinglus, iiveldus, kõhulahtisus, söögiisu
kadumine, segasus, ärrituvus, erutatus, värinad, kõhu ja/või lihasvalu, südamerütmi muutused,
lühimälu kaotus, kõrge palavik ja higistamine. Teie algne unehäire võib taastuda. Kui mõni neist
sümptomitest ilmneb, ei kesta need tavaliselt kaua. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, küsige
nõu oma arsti käest.
Ärge lõpetage lorasepaami kasutamist järsku. Ravi järsul lõpetamisel võivad teil tekkida rasked
ärajätunähud, nagu reaalsustaju kadumine, elust eraldumise tunne, emotsioonitus. Mõnedel
patsientidel on esinenud käte ja jalgade tuimust või kihelustunnet, oksendamist, tinnitus (helinat
kõrvus), tõmblusi, hallutsinatsiione (olematute asjade kuulmist või nägemist), krampe ja ülitundlikkust
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puudutusele, helile või valgusele. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, küsige koheselt nõu oma
arsti käest.
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.
Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest, pöörduge koheselt oma arsti poole:
- Ootamatu ja raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskusi ja pearinglust
- Raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb näo, huulte ja kõri turse
- Naha ja silmavalgete kollasus
- Hingamisraskused
- Enesevigastamise või enesetapumõtted
- Vaimse seisundi muutused, nt rahutus, ärrituvus, agressiivsus, hallutsinatsioonid, tavatu käitumine.
Lorasepaam võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid
Väga sage – ilmneb rohkem kui ühel kasutajal 10’st:
Uimasus, unisus
Väsimus
Sage – ilmneb 1...10 kasutajal 100’st:
Segasus, meeleolu langus
Vähenenud kontroll lihaste üle, pearinglus
Lihasnõrkus, jõu kadumine
Energiapuudus
Aeg-ajalt – ilmneb 1...10 kasutajal 1000’st:
Iiveldus
Suguiha muutused, impotentsus, orgasmi saamise vähenemine
Esinemissagedus teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata):
- Punaste ja valgete vereliblede ning trombotsüütide vähesus, mille tulemuseks on seletamatud
verevalumid ja veritsused, kahvatu nahk, nõrkus/hingeldamine ja/või sagedased infektsioonid.
Allergilised nahareaktsioonid, nt punetus, lööve; juuste väljalangemine
Madal naatriumitase veres, kontsentreeritud (väga tume) uriin
Väga madal kehatemperatuur
Lühimäluhäired
Lihasspasmid, raskused suu avamisel, kalduvus keelt suust välja ajada, segane kõne ja tavatud
muutused kehaasendis, keskendumisraskused, pearinglus, pöörlemistunne, peavalu, värinad,
krambid, teadvusetus
Ähmane nägemine, topeltnägemine
Madal vererõhk
Ärevus, erutuvus, agressioon, raev, unehäired, olematute asjade kuulmine ja nägemine – need
võivad tõenäolisemalt ilmneda lastel ja eakatel
Hingamissageduse vähenemine, hingeldamine, ajutine hingamisseisak, sh magades, astma
ägenemine, kõnelemisraskused ja segane kõne
Kõhukinnisus
Maksafunktsiooni muutused
Muutused veres
Kõrvaltoimetest teavitamine
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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 lorasepaami 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 mais 2016.
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