PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Droperidool, 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 droperidool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine droperidool on butürofenooni derivaatide hulka kuuluv neuroleptikum.
Droperidoolil on dopamiini retseproreid blokeeriv toime ja nõrk α1-adrenolüütiline toime.
Droperidoolil on iiveldusvastane toime. Droperidooli kasutatakse operatsiooni järgse ja opioidide
kasutamisest tingitud iivelduse ja oksendamise korral ja selle ennetamiseks.

2.

Mida on vaja teada enne droperidooli kasutamist

Droperidooli ei tohi kasutada, kui patsiendil on:
-

droperidooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergia
allergia butürofenooni derivaatide suhtes (nt haloperidool, triperidool, benperidool, melperoon,
domperidoon)
ebanormaalne südamerütm EKG-s
madal magneesiumi ja kaaliumi tase veres
südame löögisagedus alla 55 korra minutis või kui patsient kasutab samaaegselt ravimeid, mis
langetavad südame löögisagedust
neerupealise kasvaja (feokromotsütoom)
Parkinsoni tõbi
raske depressioon
kooma.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on droperidooli kasutamisel vajalik,
kui patsiendil on:
anamneesis epilepsia
anamneesis südamehaigus
perekonnas esinenud äkksurma
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-

neeruhaigus (eriti pikaajalist dialüüsi saavad patsiendid)
kopsuhaigus või hingamisraskused
pikaajaliselt kestnud iiveldus või kõhulahtisus
suurenenud tromboosioht (sh perekonnas esinev suurenenud tromboosioht), kuna dromperidool
suurendab riski verehüüvete tekkeks veelgi.
anamneesis alkoholism

kui patsient kasutab:
insuliini
samal ajal kaaliumi säästvat diureetikumi (nt furosemiid)
kõhulahtisteid
glükokortikosteroide (teatud hormoon)
Lapsed ja noorukid
Lastel ja noorukitel tuleb määrata annused vastavalt kehakaalule.
Droperidooli ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 2 eluaasta.
Muud ravimid ja droperidool
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui dromperidooli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
Prokaiinamiid, amiodaroon, sotalool, kinidiin, disopüramiid (südame ravimid).
Erütromütsiin, klaritromütsiin, sparfloksatsiin (antibiootikumid).
Astemisool, terfenadiin (allergiavastased ravimid).
Kloorpromasiin, haloperidool, pimosiid, tioridasiin (skisofreeniavastased ravimid).
Klorokviin, halofantriin (malaaria vastased ravimid).
Tsisapriid (seedetrakti haiguse ravim).
Pentamidiin (infektsioonivastane ravim).
Domperidoon (iivelduse ja oksendamise vastane ravim).
Metadoon (valuravim).
Droperidooliga samaaegselt ei tohi kasutada metoklopramiidi ja neuroleptikume, sest nende ravimite
kooskasutamisel suureneb risk liikumisraskuste tekkimiseks.
Droperidool võib võimendada uinutite (nt barbituraadid ja bensodiasepiinid), morfiini sarnaste
ravimite, samuti vererõhku langetavate ravimite ja mitmete teiste ravimite nagu teatud seentevastased
ravimid, viirusvastased ravimid, antibiootikumid, toimet.
Samuti võivad mõned teised ravimid võimendada droperdooli toimet, nt tsimetidiin (kasutatakse
maohaavandute korral), tiklopidiin (kasutatakse vere vedeldamiseks), mibefradiil.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos
deroperidooliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Droperidooli kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Alkohol
Alkoholi ei tohi juua 24 tundi enne ja peale selle ravimi manustamist.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase või arvate end olevat rase, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.
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Kui te toidate last rinnaga, siis ei tohi te saada rohkem kui ainult ühe annuse seda ravimit. Rinnaga
toitmist võite jätkata pärast operatsiooni.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega 24 tunni jooksul peale seda, kui teile on manustatud
seda ravimit.

3.

Kuidas droperidooli kasutada

Parenteraalselt manustatavat droperidooli manustatakse haiglatingimustes tervishoiutöötaja poolt.
Droperidooli manustatakse veenisisese süstena.
Ravimi täpse annuse üle otsustab arst sõltuvalt patsiendi tervislikust seisundist, vanusest ja
kehakaalust.
Tavapärane annus täiskasvanutele on 0,625 kuni 1,25 mg.
Eakatele patsientidele (vanusesüle 65 aasta) ja neerupuudulikkusega patsientidele soovitatakse annust
0,625 mg.
Lastele vanuses 2-11 eluaastat ja noorukitele vanuses 12-18 eluaastat määratakse annus sõltuvalt
nende kehakaalust: 10 kuni 50 mikrogrammi/kg, kuid mitte rohkem kui 1,25 mg.
Droperidooli ei soovitata kasutata lastel vanuses alla 2 aasta.
Kui te kasutate droperidooli rohkem kui ette nähtud
Droperidooli kasutatakse haiglatingimustes ja manustatakse tervishoitöötaja poolt, seetõttu on
üleannustamine vähe tõenäoline.
Kui teie või keegi teine on siiski manustanud liiga suure annuse seda ravimit, pöörduge otsekohe oma
arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. 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.
Patsienti peab teavitama, et kui droperidooli manustamise järgselt tekib kehatermeratuuri tõus,
lihasjäikus, värisemine, näo ja kõri turse või valu rinnus, siis tuleb koheselt pöörduda arsti poole.
Droperidool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid (kõrvaltoimed on jaotatud esinemissageduse
alusel):
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed:
Unisus
Vererõhu langus.
Sageli esinevad kõrvaltoimed:
Rahutus
Silmade tahtele allumatud liigutused
Kiirenenud südame löögisagedus
Pearinglus
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Harva esinevad kõrvaltoimed:
Tõsised allergilised reaktsioonid
Segasus
Rahutus
Ebaregulaarne südame löögisagedus
Nahalööve
Maliigne neuroleptiline sündroom, mille sümptomite hulka kuuluvad palavik, higistamine, suurenenud
sülje produktsioon, lihasjäikus, värisemine.
Väga harv esinevad kõrvaltoimed:
Vereloome häire (sagedamini seotud erütrotsüütide või trombotsüütidega)
Meeleolu muutused, sh kurvameelsus, depressioon, rahutus, ärrituvus
Tahtele allumatud lihastõmblused
Krambid ja värisemine
Südame seiskumine
Torsades de pointes (eluohtlik südame rütmihäire)
Pikenenud QT intervall EKG-s (testud tüüpi südame rütmihäire)
Äkksurm
Üksikutel juhtudel esinenud kõrvaltoimed:
Antidiureetilise hormooni liig organismis (põhjustab vedeliku liigset kogunemist ja liiga madalat
naatriumi kontsentratsiooni organismis)
Hallutsinatsioonid
Epileptilised krambid
Parkinsoni tõbi
Psühhomotoorne hüperaktiivsus
Minestamine
Hingamisraskused
Trombide (verehüüvete) teke veenides, sagedamini jalgades (sümptomite hulka kuuluvad turse, valu,
punetus kehapiiirkonnas, kus trombon tekkinud), misjärel võib tromb liikuda edasi kopsu põhjustades
valu rinnus ja hingamisraskust. Patsient peab teadma, et kui temaga midagi sellist juhtub, siis tuleb
kohselt pöörduda arsti poole.
Kooma
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 droperidooli 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 veebruar 2017.
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