PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Alumiiniumkloriid, oromukosaalne 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 alumiiniumkloriidja milleks seda kasutatakse

Alumiiniumkloriid on alumiiniumi sool. Limsakestale määrituna on sellel verejooksu pidurdav toime.
Alumiiniumkloriidi kasutatakse adstringeeriva ja hemostaatiline lahusena hambaravis.
2.

Mida on vaja teada enne alumiiniumkloriidi kasutamist

Ärge kasutage alumiiniumkloriidi patsiendil:
kes on alumiiniumkloriidivõi selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Alumiiniumkloriid on kergesti süttiv aine. Ärge kasutage seda lahtise tule lähedal.
Kui alumiiniumkloriid satub riietele, ehetele või mööblile, võib see neid jäädavalt kahjustada.
Vältida tuleb alumiiniumkloriidi sattumist silma. Kui ravim satub silma, siis loputage silma rohke
veega ja pöörduge seejärel arsti poole.
Muud ravimid ja alumiiniumkloriid
Ei ole teada, et hambaravis lokaalselt kasutataval alumiiniumkloriidil oleks koostoimeid teiste
ravimitega.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Ei ole teada, et hambaravis lokaalselt manustatav alukiiniumkloriid avaldaks toimet raseduse kulule
või erituks rinnapiima. Ravimit võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
1

Ei ole teada, et alumiiniumkloriidi kasutamine lokaalselt hambaravis mõjutaks autojuhtimise ja
masinatega töötamise võimet.
3.

Kuidas alumiiniumkloriidi kasutada

Alumiiniumklodiidi oromukosaalset ravimvormi määritakse igemetele ja suulimaskestale.
Kui te kasutate alumiiniumkloriidi rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud suukaudselt suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke
kaasa selle ravimi pakend.
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.
Alumiiniumkloriid võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
Limaskesta ärritus ja valu manustamiskohal, tavaliselt on sellised kõrvaltoimeid mõõduka raskusega ja
lühiajalised.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.
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 alumiiniumkloriidi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoidke ravimi pudel kindlalt suletuna.
Alumiiniumkloriid on kergelt süttiv aine, seda ei tohi säilitada temperatuuril üle 25°C.
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 2018.
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