PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
DIACARB, 250 mg tabletid
Atsetasoolamiid
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 nõu oma arstiga
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla
neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile
või apteekrile
Infolehes antakse ülevaade:
1.Mis ravim on Diacarb ja milleks seda kasutatakse
2.Mida on vaja teada enne Diacarb’i võtmist
3.Kuidas Diacarb’i võtta
4.Võimalikud kõrvaltoimed
5.Kuidas Diacarb’i säilitada
6.Lisainfo
.
1. MIS RAVIM ON DIACARB JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Diacarb kuulub uriinieritust suurendavate ainete (salureetikumide) gruppi.
Toimemehhanism seisneb ensüüm karboanhüdraasi funktsiooni pärssimises. Ensüüm
karboanhüdraas on oluline ioonide transpordisüsteemis ja organismi ioonide tasakaalu
säilitamiseks. Selle ensüümi pärssimise tulemusena suureneb naatriumi, kaaliumi ja
bikarbonaatide eritamine, suureneb uriini hulk ja väheneb uriini pH, kuna aluselise reaktsiooniga
ammooniumioon eritub. Preparaat imendub seedetraktist kiiresti. Suukaudse manustamise järel
saabub toime 1 tunni möödumisel, toime kestab 6…8 tundi. Diacarb eritub organismist peamiselt
(50…70%) neerude kaudu muutumatul kujul maksimaalselt 24 tunni jooksul.
Diacarb’i näidustuseks on naatriumi ja vee peetus organismis.
Ravimit kasutatakse vereringehäiretest, neerufunktsiooni häiretest põhjustatud tursete korral,
kopsuemfüseemi raviks ja silmasisese rõhu alandamiseks esmase ning teisese glaukoomi korral ja
epilepsia ravis (koos teiste antiepileptikumidega).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIACARB’I VÕTMIST
Ärge kasutage Diacarb’i
Kui te olete ülitundlik (allergiline) atsetasoolamiidi, sulfoonamiidide või ravimi
mõne koostisosa suhtes
kui teil on atsidoos (vere liigne happesisaldus)
kui teil on Addison’i tõbi (neerupealise haigus)
kui teil on hüpokloreemia ja/või hüpokloruuria
kui teil on hüpokaleemia
kui teil on suhkurtõbi
kui teil on maksatsirroos
pikaaegselt teatud tüüpi glaukoomide korral

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelpool nimetatud haigustest.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diacarb
Ravimi pikaajalisel kasutamisel on vajalik kontrollida elektrolüütide taset vereseerumis ja
verepilti.
Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Diacarb’iga kooskasutamisel võib fenütoiini ja karbamasepiini sisaldus veres suureneda,
primidooni sisaldus väheneda. Samaaegselt ei tohi kasutada karboanhüdraasi
inhibiitoreid.
Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal ei tohi kasutada.
Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige oma arsti enne
ravimi tarvitamist.
Diacarb’i võib kasutada rinnaga toitmise ajal ainult arsti loal
Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diacarb’i suured annused võivad põhjustada uimasust ja tundlikkushäireid
(paresteesiaid). Võivad tekkida ka pearinglus ja nägemishäired.
Seetõttu ravi ajal Diacarb’iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.
3. KUIDAS DIACARB’I VÕTTA
Ravimi annuse määrab arst, see oleneb Teie haiguse raskusest.
Erineva põhjusega tursed: tavaline annus on 0,125…0,25g 1…2 korda ööpäevas 2päeva jooksul.
Epilepsia: tavaline annus on 0,25g 3…4 korda päevas.
Glaukoom: ravi alustada annusega 0,25…0,5g, hiljem manustada 0,25g iga 6 tunni järel. Ravi
efekti saabumisel annust pidevalt vähendada kuni 0,25g-ni 2…3 korda ööpäevas. Ravikuuri
kestus 4…5 päeva.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Diacarb põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Preparaat on üldiselt hästi talutav. Raviannuste ületamisel ja pikaajalisel kasutamisel võib tekkida
veres kaaliumivaegus, võivad tekkida unisus, väsimus, pearinglus ja peavalu, loidus,
desorientatsioon. On täheldatud nägemishäireid, seedetraktihäiretena iiveldust, kõhulahtisust.
Väga harva on esinenud paresteesiaid (tundlikkuse häired), allergilisi reaktsioone, palavikku,
leukopeeniat (vere valgeliblede vähesus), hemolüütilist aneemiat, luuüdi kahjustust.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate endal mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS DIACARB’I SÄILITADA
Hoida laste eest varjatud, kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C
Hoida kuivas, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Diacarb’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakrndil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. LISAINFO
Mida Diacarb sisaldab
Toimeaine on atsetasoolamiid.
1 tablett sisaldab 0,25g (250mg) atsetasoolamiidi (atsetüülamiin-5-sulfoonamiid-1,3,4tiodiasoolina).
Kuidas Diacarb välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid 250 mg.
Pakendis 20 tabletti.
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Tootja
“POLFARMA” S.A.
ul. Pelplinska 19
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Infoleht on viimati kooskõlastatud mätsis 2009

