PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Fluoruratsiil, 5% kreem

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 fluoruratsiili kreem ja milleks seda kasutatakse

Fluoruratsiili kreemi kasutatakse naha aktiinilise keratoosi ja nahakasvajate raviks.
Fluoruratsiil kuulub kasvajavastaste ravimite gruppi. Ravim hävitab vähirakke ja vähieelseid rakke.
Ravi ajal fluoruratsiiliga muutub ravitav nahapiirkond algul punaseks, seejärel võivad tekkida
ebamugavustunnet põhjustavad põletik ja turse ning ravitava piirkonna nahk võib haavanduda. Sellele
järgneb paranemine. See on normaalne ravivastus ja näitab, et fluoruratsiili kreem toimib. Täielik naha
paranemine võib aega võtta paar kuud.
Kui tekib valu või ulatuslik nahakahjustus, võtke ühendust arstiga (vt ka lõik 4. „Kõraltoimed“).
2.

Mida on vaja teada enne fluoruratsiili kreemi kasutamist

Ärge kasutage fluoruratsiili kreemi:
-

kui olete fluoruratsiili või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline (vt pakendilt)
kui te olete rase, arvate olevat rase või toidate last rinnaga
kui te kasutate teatud viirusevastaseid ravimeid, nt brivudiini või sorivudiini (tuulerõugete ja
vöötohatise ravimid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Fluoruratsiili kreemiga ravi ajal ärge suitsetage ja ärge viibige tulekolde lähedal – esineb oht tõsiste
põletuste tekkeks. Kreemiga kokkupuutuvad riided on tuleohtlikud ja süttivad kergesti. Riiete, sh
voodiriiete pesemine aitab eemaldada ravimit, kuid mitte täielikult.
Eriline ettevaatus on vajalik kui:
- te kasutate kreemi silmade ümbruses, ninal või huultel. Vältige kreemi sattumist silma või
suhu (vt lõik 3. „Kuidas kasutada fluoruratsiili kreemi“);
- teil on lahtised haavad. Ärge määrige kreemi lahtistele haavadele, sest see võib imenduda
verre ja põhjustada kõrvaltoimeid;
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-

teil on ensüümi DPD (dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi) aktiivsus langenud või puudub.

Päikesevalgus või tugevdada fluoruratsiili toimet ja põhjustada nahareaktsioone. Ravi ajal tuleb vältida
otsest päikesevalgust ja solaariumi.
Ravitava nahapiirkonna sidumine võib suurendada põletikuliste nahareaktsioonide tekkeohtu.
Lapsed ja noorukid
Seda ravimit ei kasutata lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.
Muud ravimid ja fluoruratsiil
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Rääkige oma arstile, kui võtate või võtsite 4 nädala jooksul tuulerõugete või vöötohatise ravimeid
brivudiini või sorivudiini. Nende ravimite toimel võib fluoruratsiili kreem põhjustada tõsisemaid
kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Fluoruratsiili kreemi ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal või kui arvate, et olete rase.
Ravi ajal tuleb kasutada efektiivset rasestumisvastast meetodit.
Kui te rasestute ravi ajal, peate koheselt võtma ühendust arstiga, kes suunab teid geneetiku juurde
konsultatsioonile.
Rinnaga toitmise ajal ei tohi fluoruratsiili kreemi kasutada. Ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine
lõpetada.
Fluoruratsiili kreemi kasutamine võib naistel ja meestel mõjutada viljakust. Fluoruratsiili kreemi ei
soovitata meestele, kes soovivad eostada last.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toime puudub.
Kreem võib sisaldada toimet omavaid abiaineid (vt pakendilt)
3.

Kuidas fluoruratsiili kreemi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui kreem satub suhu ja neelate selle alla, pöörduge koheselt haiglasse.
Kui kreem satub silma, suhu või ninna, loputage veega ja võtke koheselt ühendust oma artiga või
pöörduge haiglasse. Samuti toimige nii, kui keegi teine kasutab ekslikult teie fluoruratsiili kreemi.
Kuidas kreemi kasutada
- Määrige kreemi ainult nahale. Vältige kreemi sattumist silma, suhu või ninna.
- Määrige õhuke kiht arsti poolt näidatud nahapiirkonnale.
- Ärge kasutage liiga palju kreemi ja ärge määrige kreemi lahtistele haavadele, sest see võib
imenduda verre ja põhjustada kõrvaltoimeid.
-

Kreemi kasutatakse tavaliselt 1 või 2 korda päevas vähemalt 3-4 nädala jooksul.
Pärast kreemi kasutamist peske hoolikalt käed.
Sidemega võib ravitava nahapiirkonna katta ainult arsti soovitusel.
Mitte kunagi ärge määrige kreemi rohkem kui 23x23 cm suurusele nahapinnale (umbes
praetaldriku suurune ala).

2

Kui te unustate fluoruratsiili kreemi kasutada
Kui teil jääb üks manustamiskord vahele, kasutage kreemi niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu
järgmise kasutamise aeg, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge määriga nahale kahekordset annust,
kui annus jäi eelmisel korral vahele.
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.
Võtke kohe ühendust arstiga, kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed:
- Kõhuvalu või kõhukrambid, kõhulahtisus ja oksendamine
- Suu ja keele turse ja valulikkus
- Palavik või halb enesetunne
Ülalnimetatud kõrvaltoimed võivad tekkida siis, kui kasutate liiga palju kreemi või kasutate seda
lahtistel haavadel või võtate ekslikult sisse.
Fluoruratsiili kreem võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:
Väga harva (kuni 1 inimesel 10 000 inimesest)
- Manustamiskohal nahasügelus, nahapunetus, põletustunne, raske nahaketendus, tugev turse
või põletik, nahahaavandid, villid, nahaärritus, valu, kublad ja lööve
- Lööve ravimata kehaosadel
- Juuste väljalangemine
Esinemissagedus teadmata
- Silmavalu, vesised silmad
- Maitsetundlikkuse muutused
- Peavalu, peapööritus, iiveldus
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 fluoruratsiili kreemi säilitada

Säilitamistingimused on märgitud pakendil.
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 detsembris 2019
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