PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Amiloriid, 5 mg, tahke suukaudne 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 amiloriid ja milleks seda kasutatakse

Amiloriid kuulub diureetikumide ravimrühma. Amiloriidi kasutatakse liigse vee välja ajamiseks
kehast, suurendades selle eritumist neerude kaudu.
2.

Mida on vaja teada enne amiloriidi kasutamist

Amiloriidi ei tohi kasutada
- kui olete amiloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline;
- kui teil on neerud haiged;
- kui teil on kõrge kaaliumisisaldus veres, kui te võtate kaaliumi säästvaid ravimeid või
kaaliumit toidulisandina;
- kui olete alla 18-aastane.
Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne amiloriidi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui olete vanemaealine või teil on raske haigusseisund;
- kui teil on diabeet;
- kui teil on maksakahjustus;
- kui teil on happe-aluse tasakaalu häire veres, nt see võib olla tingitud diabeedist, südame või
kopsu haigustest.
Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta.
Muud ravimid ja amiloriid
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid. Eriline tähelepanu on vajalik, kui te kasutate järgnevaid ravimeid:
- liitium (depressiooni ja bipolaarse häire ravi)
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kõrgvererõhktõve raviks kasutatavad ravimid, nt angiotensiini konverteeriva ensüümi
inhibiitorid, angiotensiin II antagonistid, alfablokaatorid, beetablokaatorid, kaltsiumikanali
blokaatorid ja hüdralasiin;
nitraadid (stenokardia ravi);
kinidiin (südamerütmihäirete ravi);
ravimid või toidulisandid, mis sisaldavad kaaliumi;
trilostaan (Cushingi sündroomi ja rinnavähi ravi);
aldesleukiin (neeru- ja nahavähi ravi);
tsiklosporiin või takroliimus (siiriku äratõukereaktsiooni ravi);
üldanesteesias kasutatavad ravimind;
mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSVPA), nt indometatsiin, diklofenak ja ibuprofeen;
kloorpropramiid (diabeedi ravi);
karbamasepiin (epilepsia ravi);
levodopa (Parkinsoni tõve ravi);
depressioonis ravis kasutatavad ravimid, nt tritsüklilised antidepresandid (nt amitrüptilliin), ja
monoamiini oksüdaasi inhibiiotird (MAOI-d, nt fenelsiin);
fenotiasiinid (vaimse tervise häirete ravi);
põletikuvastased ravimid (nt kortisoon ja hüdrokortisoon);
tisanidiin ja baklofeen (lihaslõõgastid);
karbenoksoloon (maohaavandi ravi);
osad suukaudsed rasestumisvastased vahendid või muud östrogeeni sisaldavad ravimid,
alprostadiil (impotentsuse ravi).

Amiloriid ei põhjusta kaaliumisisalduse langust veres, mille tõttu ei ole tarvilik võtta ravi ajal
lisandina kaaliumit.
Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Lapsed
Ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ei ole tõestatud.
Eakad
Erilisi ettevaatusabinõusid ei ole tarvilik kohandada.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te tunnete pearinglust amiloriidi tarvitamise ajal, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.
Laboratoorsed analüüsid
Teatage oma arstile enne glükoosi taluvuse testi (GTT), et tarvitate amiloriidi, kuna selle ravimi
kasutamine võib testi tulemusi mõjutada. Amiloliidi tarvitamine tuleb lõpetada 3 päeva enne GTT
tegemist.
Oluline teave ravimi koostisainete suhtes
Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.
3.

Kuidas amiloriidi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.
Amiloriid ainsa diureetikumina
Annustamine
Algannus on 10 mg ööpäevas. Annust võib suurendada kuni 20 mg ööpäevas.
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Manustamisviis ja -tee
Võtke ravim suu kaudu. Kui te kasutate ravimit 10 mg ööpäevas, võtke annus hommikul. Kui te
tarvitate ravimit suuremas annuses kui 10 mg ööpäevas, võtke üks annus hommikul ja viimane annus
õhtul enne kella 18, juhul kui arst teid teisiti ei juhenda.
Amiloriid koos teiste diureetikumitega
Kõrgvererõhktõbi ja kongestiivne südamepuudulikkus
Annus 5 mg või 10 mg ööpäevas.
Maksatsirroos
Annus 5 mg ööpäevas.
Manustamise sagedus
Kaks korda päevas.
Eakad
Arst määrab teile sobiva annuse.
Kui te kasutate amiloriidi rohkem, kui ette nähtud
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.
Kui te unustate amiloriidi kasutada
Kui te unustate annuse manustada, siis tehke see niipea, kui see teile meenub.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui teil esineb allergiline reaktsioon, pöörduge viivitamatult oma arsti poole. Allergilise reaktsiooni
nähtudeks võivad olla:
- nahalööve, ketendav nahk, valulikud huuled ja suu;
- äkiline hingamishäire, südame rütmihäired või pingetunne rindkeres;
- minestus.
Lõpetage ravimi tarvitamine koheselt ja pöörduge oma arsti poole, kui teil tekib mõni järgnevatest
kõrvaltoimetest:
- rindekerevalu, sh südameangiin;
- südamerütmihäire;
- naha- või silmavalgete kollasus;
- pearinglus, eriti sel ajal kui tõusete püsti;
- ajupõletik (entsefaliit);
- raskused hingamisega;
- nägemishäire;
- kui teil ilmnevad nihked vereanalüüsides, sh kui teil on muutused maksanäitajates, punaste või
valgete vereliblede nihked ja muutused vere kaaliumisisalduses.
Ravimi kõrvaltoimetena võivad tekkida:
- halb enesetunne;
- kõhukinnisus- või lahtisus;
- kõhuvalu;
- nahalööve, sügelus;
- juuste välja langemine;
- torked nahal;
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segasus;
tuju- või iseloomumuutused;
unisus;
köhimine;
muutused seksuaalfunktsioonis.

Kõrvaltoimetest teatamine
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 teatada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas amiloriidi säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast
lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt.
6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Abiained
Abiained vt pakendilt.
Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2022.
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