PAKENDI INFOLEHT
Perfenasiindekanoaat 108 mg/ml ja 108,2 mg/ml süstelahus

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada
üksnes arsti soovitusel.
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid 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.
Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on perfenasiin ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne perfenasiini kasutamist
3.
Kuidas perfenasiini kasutada
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5
Kuidas perfenasiini säilitada
6.
Muu teave

1.

MIS RAVIM ON PERFENASIIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Perfenasiin on antipsühhootikum ehk ravim, mida kasutatakse enamasti raskete vaimsete häirete
raviks, nt psühhooside ja skisofreenia raviks. See leevendab psühhoosi sümptomeid nagu
hallutsinatsioone ja pettekujutlusi. Ravimil on ka rahustav toime.
Arst võib määrata perfenasiini preparaate ka teiste haiguste raviks.
Toimeaine on perfenasiindekanoaat.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PERFENASIINI KASUTAMIST

Teile ei tohi manustada perfenasiini:
kui olete ülitundlik (allergiline) perfenasiini või ravimi mõne koostisosa suhtes;
kui teil on diagnoositud feokromotsütoom;
kui teil on leitud luuüdi funktsiooni häired;
kui teil on ajukahjustus.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
Enne perfenasiini saamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:
kui teil on südame- või kopsupuudulikkus või mõni muu südamehaigus;
kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud QT-intervalli pikenemist, sest sellisel juhul on
tegemist eelsoodumusega südame rütmihäirete tekkeks;
kui teie südamelöögid on tavapärasest oluliselt aeglasemad (bradükardia);

kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud verehüübeid, sest seda tüüpi ravimite
kasutamine võib soodustada verehüüvete teket;
kui teil on maksapuudulikkus;
kui teil on epilepsia;
kui teil on diabeet (suhkrutõbi);
kui teil on diagnoositud silma siserõhu tõusu (glaukoomi);
kui teil on dementsus või Parkinsoni tõbi;
kui teil on suurenenud eesnääre;
kui teil on tugev või pikaajaline kõhulahtisus, oksendamine või kui te paastute pikemat
aega;
kui kasutate samaaegselt teisi antipsühhotikume või kui teile pole sobinud mõni teine
antipsühhootiline ravim.
QT-intervalli pikendavaid ja organismi soolade tasakaalu mõjutavaid ravimeid ei tohi kasutada
koos perfenasiiniga. Seetõttu on eriti tähtis, et arst oleks teadlik kõigist ravimitest, mida te
kasutate. Vt ka lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“.
Samuti peate oma arstile rääkima, kui teil on teisi haigusi või allergia.
Muud ravimid ja perfenasiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Teatud ravimite ja perfenasiini samaaegne kasutamine võib muuta nende ravimite efektiivsust või
põhjustada kõrvaltoimeid. Selliste ravimite ja/või ainete hulka kuuluvad
- antipsühhootikumid (tioridasiin, tsüklopentiksool, haloperidool, risperidoon);
- antidepressandid (amitriptüliin, imipramiin, klomipramiin, nortriptüliin, mianseriin, paroksetiin,
fluoksetiin, fluvoksamiin, sertraliin, venlafaksiin);
- uinutid;
- ärevuse ja distressi vastased ravimid;
- adrenaliin;
- alkohol;
- allergiavastased ravimid (antihistamiinikumid);
- köharavimid (dektsrometorfaan);
- teatud hüpertensioonivastased ravimid (nt guanetidiin, klonidiin);
- teatud beetablokaatorid (nt alprenolool, metoprolool, propranolool, timolool);
- epilepsiavastased ravimid (fenütoiin, valproaat, karbamasepiin, fenobarbitaal);
- antiarütmikumid (enkainiid, flekainiid, propafenoon, meksiletiin, kinidiin);
- tugevad valuvaigistid (nt tramadool ja kodeiin);
- mao happesust vähendavad ravimid (tsimetidiin, omeprasool);
- antabus (disulfiraam);
- suitsetamine.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta
koos perfenasiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus

Perfenasiini tohib kasutada raseduse ajal vaid juhul, kui selleks on selge näidustus. Kui te olete
rase või plaanite rasestuda või toidate last rinnaga, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma
arstiga.
Perfenasiin ei ole teadaolevalt inimestele teratogeenne. Kui ema on viimase kolme
raseduskuu jooksul kasutanud perfenasiini, võivad vastsündinul esineda sellised sümptomid nagu
värisemine, lihasjäikus või -nõrkus, somnolentsus, rahutus, hingamis- või toitmisprobleemid. Kui
teie lapsel on sellised sümptomid, siis tuleb konsulteerida arstiga.
Imetamine
Perfenasiin eritub piimaga, kuid nii väikestes kogustes, et sellel puudub kahjulik toime imikule.
Pidage nõu arstiga, kui kavatsete imetada perfenasiinravi ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Perfenasiin võib eriti ravi alguses vähendada reaktsioonikiirust liikluses ja muudes täpsust
vajavates tegemistes. Seetõttu on soovitav olla ettevaatlik, kuni on selge ravimi individuaalne
mõju.

3.

KUIDAS KASUTADA PERFENASIINI

Soovitatav on alustatada ravi perfenasiin tablettidega. Perfenasiin süstelahust kasutatakse üldjuhul
haigla tingimustes, kus üritatakse saavutada vähimat toimivat ravimi annust.
Annus on ühekordne ja jääb üldjuhul vahemikku 0,5-2 ml (54-216mg), mida manustatakse
sügavale lihasesse 2-4 nädala tagant.
Perfenasiini ei või süstida veeni. Nõel ja süstal peavad olema kuivad kuna niiskus võib lahust
hägustada.
Arst määrab Teile vajaliku annuse. Järgige alati arsti ettekirjutusi.
Tähelepanu!
Perfenasiinravi ei tohi lõpetada äkitselt, annust tuleb vähendada astmeliselt ärajäämanähtudest
hoidumiseks.
Peale süsti võivad teil avalduda ekstrapürimidaalsümptomid, mille hulka kuulub värisemine,
lihasjäikus või -nõrkus, somnolentsus ja rahutus.
Kui Teil on tunne, et perfenasiini toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.
Kui te kasutate perfenasiini rohkem kui ette nähtud:
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie
või keegi teine on saanud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke
kaasa selle ravimi pakend.
Raske perfenasiini üleannustamise nähtudeks on kesknärvisüsteemi halvatus ja lihaskrambid.
Nähud on kõige tugevamad kuni 24 tundi pärast üleannustamist.
Kui te unustate perfenasiini manustada:
Ärge manustage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral manustamata.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi perfenasiini kasutamise lõpetamist:
Annust vähendatakse järk-järgult vastavalt arsti soovitustele.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka perfenasiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Eriti ravi alguses võib perferasiin tekitada väsimust, kuid see siiski möödub ravi jätkudes.
Väga sage (rohkem kui ühel isikul 10st):
- kerged muutused vere vormelementide arvudes (leukotsütoos või leukopeenia)
Sage (vähem kui ühel isikul 10st):
- menstruatsioonitsükli häired, rinnanäärmete suurenemine ja hellus, rinnanäärmete suurenemine
meestel
- söögiisu ja kehakaalu muutused
- väsimus, seda eriti ravi algfaasis
- järsku tekkinud lihasliigutuste häired
- motoorne rahutus (st võimetus rahulikult paigal püsida)
- Parkinsoni tõvele viitavad sümptomid nagu värinad või lihasjäikus
- pikaajalisel ravil tahtmatud liigutused ja suuümbruse värinad
- madal vererõhk
- nahasümptomid (nt nõgestõbi, lööve, sügelus, valgustundlikkus või muud nahasümptomid)
Aeg-ajalt (vähem kui ühel isikul 100st):
- suukuivus
- urineerimistakistus
- halvenenud lähedale nägemine
- suletudnurga glaukoomi ägenemine
- südametöö kiirenemine
- kõhukinnisus
- erektsioonifunktsiooni kahjustus
- mäluhäired
- vererõhu langusest tingitud pearinglus püsti tõusmisel
- püsiv valulik erektsioon ja ejakulatsioonihäired
- krambiläve alanemine
Harv (vähem kui ühel isikul 1000st):
- glükoositaluvuse muutused
- sündroom, mis hõlmab krampe, palavikku, lihasjäikust ja teadvustaseme langust (maliigne
neuroleptiline sündroom)
- nägemishäired
- südame rütmihäired
- libiido muutused, orgasmi hilinemine
Väga harv (vähem kui ühel isikul 10 000st):
- tõsised muutused vere vormelementide arvudes (agranulotsütoos, aplastiline aneemia)
- tõsised südame rütmihäired

- südameseiskus
- suurenenud karvakasv
Esinemissagedus teadmata
- Verehüübed eeskätt jalaveenides (sümptomiteks on sääre turse, valu ja punetus), mis võivad
liikuda piki veresoonte kulgu kopsudesse, kus põhjustavad valu rinnus ja hingamisraskust. Kui
märkate mõnda nendest sümptomitest, pöörduge otsekohe arsti poole.
Eakatel dementsusega patsientidel, kes saavad raviks antipsühhootikume, on teatatud
surmajuhtudest veidi sagedamini kui patsientidel, kes antipsühhootikume ei kasuta.
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 PERFENASIINI SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril 15˚C…25˚C.
Hoida valguse eest kaitstult.
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.

LISAINFO

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati koostatud november 2019.

