PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Flufenasiin, suukaudne ravimvorm; 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 flufenasiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine flufenasiin kuulub antipsühhootiliste ravimite hulka.
Flufenasiini kasutatakse orgaaniliste psüühikahäirete, psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud
psüühika- ja käitumishäirete, skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete, bipolaarse häire,
maniakaalne episoodi e. mania, raske depressiooni, ebastabiilse isiksusehäire ja vaimse alaarengu
korral.

2.

Mida on vaja teada enne flufenasiini kasutamist

Flufenasiini ei tohi kasutada:
-

patsiendil, kes on flufenasiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
ajuverestoonte väljendunud ateroskleroosi korral
raske südamepuudulikkuse korral
neerupealise kasvaja, feokromotsütoomi korral
maksapuudulikkuse korral
neerupuudulikkuse korral
vereloomehäirete korral
väga raske depressiooni korral

Flufenasiini ei tohi manustada patsiendile, kes on koomas.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatuse on flufenasiini kasutamisel vajalik:
kui patsient on teadaolevalt ülitundlik teiste fenotiasiinide suhtes
maksakahjustuse korral
neerukahjustuse korral
kui patsiendil on südame rütmihäired või südamehaigus
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kilpnäärme üle- või alatalitluse korral
kui patsiendil on raske kopsuhaigus
kui patsiendil on olnud insult
kui patsiendil on epilepsia, alkoholi võõrutusnähud või ajukahjustus
Parkinsoni tõve korral
myasthenia gravis’e korral
eesnäärme suurenemise korral
kui patsiendil või tema perekonnas on esinenud kitsanurga glaukoomi (teatud silmakae)
väga sooja ilma korral. Lisaks tuleb informeerida patsienti, et flufenasiini kasutamise ajal ei ole
soovitatav käia saunas, sest kõrge temperatuuri käes viibimine soodustab mõnigate sellele
ravimile omaste kõrvaltoimete (uimasus, minestamine) esinemise tõenäosust.
kui patsient on eakas, eriti kui tal on kalduvus kehatemperatuuri languse tekkeks
patsiendi puhul, kes puutub kokku fosforit sisaldavate putukamürkidega
kui patsiendil esinevad tromboosi riskifaktorid või kui patsiendi perekonnas on esinenud
tromboosi

-

-

Muud ravimid ja flufenasiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui flufenasiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
-

-

kõik skisofreenia ja teiste raskete psühhiaatriliste haiguste korral kasutatavad ravimid, sh
liitium
und soodustavad ravimid ja valuvaigistid
kõrgvererõhutõve korral kasutatavad ravimid, sh diureetikumid (bendroflumetiasiid), AKEinhibiitorid (kaptopriil), beeta-blokaatorid (sotalool), aga ka teised ravimid nagu guanetidiin ja
klonidiin
südamepuudulikkuse ja südame rütmihäirete korral kasutatavad ravimid, nagu kinidiin ja
digoksiin, amiodaroon, prokaiinamiid
verd vedeldavad ravimid, nagu varfariin
Parkinsoni tõve korral kasutatavd ravimid, nagu levodopa
diabeedi korral kasutatavad ravimid
epilepsia korral kasutatavad ravimid
depressiooni korral kasutatavad ravimid, sh MAO-inhibiitorid, nagu isokarboksasiid ja
fenelsiin, SSRI-d nagu tsitalopraam ja tritsüklilised antidepressandid nagu klomipramiin
HIV infektsiooni korral kasutatavad ravimid (proteaasi inhibiitorid), nagu amprenaviir ja
indinaviir
eluohtlike allergiliste reaktsioonide korral kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin
dobutamiin, dopamiin
kõik oksendamist või kõhulahtisust põhjustada võivad ravimid, nt antibiootikumid ja
kõhulahtistid
steroidhormoonid
lihaslõõgastid
antikolinergilise toimega ravimid, mida kasutatakse ärritatud soole sündroomi korral, astma
korral, uriini pidamatuse korral
tsimetidiin ,mida kasutatakse mao happsesuse vähendamiseks
ravimid, mida kasutatakse vererõhu tõstmiseks, nagu efedriin ja fenüülefriin. Fenüülefriini
võib leiduda ka ninakinnisuse korral kasutatavates ravimites.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos flufenasiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Flufenasiini kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
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Alkohol
Ärge jooge alkoholi selle ravimi kasutamise ajal, sest alkohol võib võimendada selle ravimi
kõrvaltoimeid ja põhjustada tõsiseid hingamisraskusi.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Flufenasiini võib kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui ravist saadav kasu ületab võimalikud riskid.
Sellisel juhul tuleb kasutada väikseimat võimalikku annust nii lühikese aja vältel kui võimalik.
Kui flufenasiini on kasutatud raseduse viimasel kolmandikul võivad vastsündinul esineda järgmised
toimed: värisemine, lihaste jäikus või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskused, söömisraskused.
Vastsündinuid, kellel esinevad sellised nähud, tuleb hoolikalt jälgida.
Flufenasiin eritub rinnapiima. Flufenasiini kasutamise ajal ei tohi last rinnaga toita.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Flufenasiin võib muuta teid uniseks, põhjustada hägusat nägemist ja võib aeglustada teie
reaktsioonikiirust, seda eriti esimestel ravinädalatel. Seetõttu võib see ravim kahjustada teie
autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil
esinevad sellised kõrvaltoimed.

3.

Kuidas flufenasiini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Flufenasiini täpne annus sõltub patsiendi tervislikust seisundist ja selle määrab igale patsiendile
individuaalselt raviarst.
Kui te kasutate flufenasiini rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.
Üleannustamise ravi:
Ravi on sümptomaatiline ja toetav. Ekstapüramidaalsete reaktsioonide korral tuleb manustada kas
suukaudset või süstitavat parkinsonismivastast ravimit.
Raske vererõhu languse korral võib manustada infusioonina vedelikku ja/või veresooni ahendava
toimega ravimit (noradrenaliin). Siiski tuleb silmas pidada, et vasokonstrikorina ei tohi kasutada
adrenaliini, sest tulenevalrt koostoimest fenotiasiiniga võib see vererõhku veelgi langetada.
Kui te unustate flufenasiini kasutada
Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke
unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate flufenasiini kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
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4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Öelge oma arstile kohe, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:
- Järsk kehatemperatuuri tõus või infektsiooni/põletiku tunnused. Need võivad olla valgete
vererakkude vähesuse tunnused.
- Verevalumite tekkimine tavalisest kergemini. See võib olla teatud tüüpi vererakkude
(trombotsüütide) vähesuse tunnus.
- Trombi tekkimine veenis, suurema tõenäosusega jala veenis. Sümptomite hulka kuuluvad:
turse, valu ja punetus haaratud piirkonnas. Veeni tromb on ohtlik, sest see võib liikuda mööda
veresooni kopsu ning põhjustada valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui teil tekivad sellised
sümptomid, siis pöörduge kohseselt arsti poole.
- Liigesvalu, liigeste turse, naha suurenenud tundlikkus päikesele haavandid suus, juuste
väljalangemine, ärevus, palavik, öine higistamine, kõhuvalu, rindkere valu, õhupuudus. Need
võivad olla raske immuunsüsteemi haiguses süsteemse erütemasoosse luupuse sümptomid.
- Krambid, värisemine, kiire ja ebaregulaarne südame löögisagedus, palavik, lihasjäikus, uriini
pidamatus, käte, jalgade ja näo tõmblused.
- Väsimus, uimasus, nõrkus, ebatavaliselt kahvatu nahk ja püsivad infektsioonid. Kui teil
tekivad sellised kõrvaltoimed, siis rääkige sellest oma arstile, sest vajalik võib olla teie vere
seisundi kontrollimine.
- Hägune nägemine või mingid muud nägemishäired, muutused silma värvis, katarakt,
rääkimis- ja neelamisraskused, keele ebatavaline liikumine, minestamine, lihasjäikus kätes ja
jalgades.
Flufenasiin võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid: suu kuivus, nina kinnisus, kõhukinnisus,
uimasus, keskendusmiraskused, nahakollasus, kolesterooli taseme tõus veres, vererõhu langus,
nahalööve, naha värvimuutused, rindade valulikkus, piima eritumine rindadest, menstruaaltsükli
häired, sugutungi langus, jalgade ja hüppeliigeste turse, urineerimisraskused.
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 flufenasiini 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 märtsis 2017.
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