PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Mebendasool, 500 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 mebendasool ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine mebendasool on parasiitusside vastane aine. Mebendasool omab toimet põistangtõve e
ehhikokokkoosi põhjustava parasiidi ehhinokokk-paeluss Echinococcus granulosus vastu. Tegemist
on peamiselt loomade parasiidiga, mis võib aga põhjustada ka inimese nakatumist.
Mebendasool on näidustatud kasutamiseks ehhinokokoosi ja nakkushaiguste korral esineva
osteopaatia korral.

2.

Mida on vaja teada enne mebendasooli võtmist

Ärge võtke mebendasooli:
-

kui olete mebendasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne mebendasooli võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui teil on maksahaigus. Harva on teatatud mebendasooli kasutavatel patsientidel
maksafunktsiooni häire tekkest või süvenemisest.
Muud ravimid ja mebendasool
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui mebendasooli kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
-tsimetidiin – samaaegne kasutamine võib pidurdada mebendasooli metabolismi maksas, mille
tulemusena suureneb ravimi kontsentratsioon vereplasmas, seda eriti pikaajalisel ravil.
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Kui neid ravimeid on siiski vaja samaaegselt kasutada tuleb annuse kohandamiseks määrata ravimi
kontsentratsioon plasmas.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos
mebendasooliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.

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.
Rasedus
Raseduse ajal (eriti esimesel trimestril) võib mebendasooli kasutada vaid pärast võimalike riskide ja
ravist saadava kasu suhte hoolikat kaalumist.
Loomkastetes on tuvastatud mebendasoolil embrüotoksiline ja teratogeenne toime rottidele ja hiirtele.
Teistel katseloomadel kahjulikku toimet reproduktiivsusele täheldatud ei ole.
Imetamine
Mebendasool imendub vaid vähesel määral. Ravimi eritumisest rinnapiima on andmeid vähe, seetõttu
tuleb olla rinnaga toitmise ajal mebendasooli manustamisega ettevaatlik.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mebendasool ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt tähelepanuvõimet ja ei oma toimet autojuhtimise ja
masinate käsitsemise võimele.

3.

Kuidas mebendasooli võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit manustatakse suu kaudu.
Tableti võib neelata tervena või katkinärituna, aga ka purustatult toidu sisse segatuna.
Enne väikesele lapsele manustamist, purustage tablett.
Lahtistid või spetsiaalne dieet ei ole ravi ajal vajalikud.
Annused ja raviskeemi määrab raviarst igale patsiendile individuaalselt sõltuvalt haiguse kulust ja
patsiendi seisundist. Ravi ajal tuleb patsienti jälgida ja vajadusel ravi muuta. Lisaks parasiidivastase
aine manustamisele võib olla vajalik teostada kirurgilist ravi.
Kui te võtate mebendasooli 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.
Medendasooli üleannustamise sümptomitena võivad tekkida kõhukrambid, iiveldus, oksendamine ja
kõhulahtisus.
Pikka aega suuremate annustega ravitud patsientidel on harva teatatud pöörduvatest
maksaprobleemidest, maksapõletikust, neeruprobleemidest ja teatud valgete vererakkude hulga
vähenemisest (neutropeeniast).
Spetsiifiline antidoot mebendasoolile puudub. Üleannustamise raviks võib esimese tunni jooksul peale
manustamist teha maoloputuse. Vajadusel võib manustada aktiivsütt.
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Kui te unustate mebendasooli võtta
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 mebendasooli võtmise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
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.
Lõpetage mebendasooli kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil tekib või kui te
kahtlustate endal anafülaksiat (eluohtlik äkki tekkiva näo või kõri turse, hingamistakistuse, lööbe,
tugeva nahaärrituse ja –punetusega kulgev allergiline reaktsioon.
Mebendasool võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:
Sage (esineb vähem kui ühel kasutajal 10-st)
- kõhuvalu
Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel kasutajal 100-st)
- ebamugavustunne kõhus
- kõhulahtisus
- kõhupuhitus
Harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 1000-st)
- vere valgeliblede arvu vähenemine, mistõttu tekivad infektsioonid sagedamini
- peapööritus
- krambid (peamiselt väikelastel)
- hepatiit
- kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüsides
- lööve
- toksiline epidermaalne nekrolüüs
- Stevensi-Johnsoni sündroom
- angioödeem
- nõgestõbi
- juustekadu
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
- ülitundlikkus, sh anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid
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 mebendasooli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
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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 2019.
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