PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Ammoniaak, inhaleeritav 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.
Infolehe sisukord
1.
Mis ravim on ammoniaak ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne ammoniaagi kasutamist
3.
Kuidas ammoniaaki kasutada
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas ammoniaaki säilitada
6.
Muu teave
1.

Mis ravim on ammoniaak ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine ammoniaak on värvuseta, iseloomuliku terava lõhnaga, mürgine ja põhiolekus õhust
kergem gaas. Ammoniaak on lämmastiku ja vesiniku ühend. Ammoniaak lahustub vees, moodustades
ammoniaakhüdraadi, mida rahvapäraselt kutsutakse nuuskpiirituseks.
Nuuskpiirituse näol on tegu ammoniaagi 5–10% vesilahusega ning seda kasutatakse sissehingamiseks
minestuse ja teadvuskao korral.
2.

Mida on vaja teada enne ammoniaagi kasutamist

Ärge kasutage ammoniaaki:
-

kui olete ammoniaagi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Muud ravimid ja ammoniaak
Ei ole teada, et sissehingamise teel manustatud ammoniaagil oleks koostoimeid teiste ravimitega.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Ravimit võib esmaabis kasutada rasedatel ja imetavatel emadel.
3.

Kuidas ammoniaaki kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ammoniaaki kasutatakse esmaabis hingamise ergutamiseks minestuse korral. Kasutamiseks hoida
nuuskpiiritusega niisutatud vatti või marlitükki ettevaatlikult minestanu ninasõõrmest mõne cm
kaugusel 0,5…1 sekundit.
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Kui te kasutatae ammoniaaki rohkem kui ette nähtud
Suurtes kogustes sissehingamisel võib ammoniaak põhjustada reflektoorset hingamisseiskust.
Hingamisseiskuse tekkimisel kindlustada patsiendile koheselt värske õhu hingamine.
Ammoniaagi sattumisel nahale võib see põhjustada naha või limaskestade ärritust.
Suukaudsel manustamisel põhjustab söögitoru ja mao põletust, silma sattumisel silmade põletust.
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on manustanud suu kaudu seda ravimit või see ravim on sattunud kellelegi silma. Arsti
juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.
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.
Ammoniaak võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
Suurtes kogustes sissehingamisel võib ammoniaak põhjustada reflektoorset hingamisseiskust.
Ammoniaagi sattumisel nahale võib see põhjustada naha või limaskestade ärritust.
Suukaudsel manustamisel põhjustab söögitoru ja mao põletust.
Silma sattumisel põhjustab silmade põletust.
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 ammoniaaki säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida tootja poolt ettenähtud temperatuuril ja säilitustingimustel.
Hoida pudel tihedalt suletuna.
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 2018.
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