PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Petidiin, 50mg/ml, süstitav 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 petidiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine petidiin on opioidide (oopiumi sarnane aine, nagu ka morfiin ja kodeiin) hulka kuuluv
valuvaigisti. Petidiini kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks traumade korral.

2.

Mida on vaja teada enne petidiini kasutamist

Petidiini ei tohi kasutada patsiendil:
-

-

kes on petidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline,
kes on teiste tugevate valuvaigistite, nagu nt morfiin, suhtes allergiline,
kellel on hingamisraskused, nt tingituna kroonilisest bronhiidist või astmast,
kes kasutab või on viimase kahe kuu jooksul kasutanud mõned ravimit, mis kuulub MAOinhibiitorite (monoamiini oksüdaasi inhibiitorite) hulka. Neid ravimeid kasutatakse depressiooni
korral.
kellel on hiljuti olnud peatrauma või haigus, mis on põhjustanud koljusisese rõhu tõusu,
kellel on neerupealise kasvaja (feokromitsütoom),
kes on koomas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on petidiini kasutamisel vajalik:
kilpnäärme alatalitluse korral (esineb väsimus, tundlikkus külma suhtes,kõhukinnisus,
näopundumine, kaalutõus),
neerupealiste alatalitluse e. Addisoni tõve korral (esineb kaalu langus, naha pigmenteerumine,
nõrkus, jõuetus, kõhulahtisus),
seisundite korral, mis võivad põhjustada krampe, nt epilepsia,
kiirenenud südame löögisageduse korral,
maksa, neerude või sapipõie kahjustuse korral,
tsirkulatoorse kollapsi korral tulenevalt vere või vedeliku kaotusest,
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-

suhkurtõve korral,
patsientidel, kes kaebavad peavalu ja iiveldust, sest neil võib olla koljusisene rõhk suurenenud,
sirprakulise aneemia korral,
eakate ja halvas üldises tervislikus seisundis patsientidel,
eesnäärme suurenemise korral, mis põhjustab raskusi uriini väljutamisel,
madala vererõhu korral,
mao ja soole haiguste korral,
kopsuhaiguste korral,
patsiendil, kes on joonud alkoholi viimase 24 tunni jooksul,
patsiendil, kellel on varasemalt olnud probleeme alkoholi kuritarvitamisega.

Muud ravimid ja petidiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui petidiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- monoamiini oksüdaasi A ja B inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks),
- skisofreenia ja teiste raskete psühhiaatriliste haiguste korral kasutatavad ravimid, nagu
fenotiasiinid,
- depressiooni korral kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid nagu amitriptüliin),
- duloksetiin (kasutatakse depressiooni raviks),
- rahustid (nt bensodiasepiinid nagu diasepaam), uinutid (nt barbituraadid) ja kõik
kesknärvisüsteemi aktiivsust pärssivad ained (nt ka antihistamiinikumid),
- teised opioidide hulka kuuluvad ravimid,
- fenütoiin (epilepsia korral kasutatav ravim),
- antikolinergilise toimega ravimid, nt seedetrakti funktsioonihäirete, Parkinsoni tõve,
uriinipidamatuse ja hingamisprobleemide korral kasutatavad ravimid,
- tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite korral),
- domperidoon ja metoklopramiid (kasutatakse seedetrakti funktsioonihäirete korral),
- ritanoviir (viirusevastane ravim, mida kasutatakse HIV infektsiooni korral),
- isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi korral).
Ükskõik millise ravimi kasutamisel koos petidiiniga tuleb olla ettevaatlik. Ravimite samaaegne
kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.
Petidiini kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Alkohol
Petidiini kasutamise ajal ei tohi juua alkoholi, sest kasutatuna koos alkoholiga võib see ravim suurema
tõenäosusega põhjustada hingamisraskusi ja vererõhu langust.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Petidiin läbib platsentaarbarjääri ja imendub rinnapiima.
Petidiini tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult juhul, kui ravist saadav kasu ületab
võimalikud riskid ning seda tuleb teha suure ettevaatusega.
Petidiin võib vastsündinul ja rinnapiima saaval lapsel põhjustada hingamisprobleeme.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Petidiin võib muuta patsiendi uniseks ja aeglustada tema reaktsioonikiirust ning häirida seeläbi
autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Petidiini manustamise järgselt ei tohi juhtida autot ega
töötada masinatega.

3.

Kuidas petidiini kasutada
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Süstitavat petidiini manustatakse haiglatingimustes tervishoiutöötaja poolt.
Petidiini süstitakse veeni, naha alla või lihasesse.
Täpse manustamisviisi ja annuse otsustab arst sõltuvalt patsiendi seisundist.
Tavapärane annus on 0,7-1 mg/kg kehakaalu kohta veenisisese süstena või 50-100 mg.
Eakate puhul võib olla vajalik kasutada väiksemaid annuseid.
Kui te kasutate petidiini rohkem kui ette nähtud
Süstitavat petidiini manustatakse haiglatingimustes tervishoiutöötaja poolt, seeõtttu on üleannustamine
vähetõenäoline.
Kui teie või keegi teine on siiski manustanud liiga suure annuse seda ravimit, siis pöörduge otsekohe
oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Arsti juurde või haiglasse minnes
võtke kaasa selle ravimi pakend.
Petidiini üleannustamise sümptomid on: koordinatsioonihäired, värisemine, vererõhu langus, krambid,
millele raskematel juhtudel järgnevad hingamise pärssumine ja kooma.
Üleannustamise ravi:
Petidiini manustamine tuleb lõpetada. Toetada hingamist ja vajadusel teostada krambivastast ravi.
Kui hingamine on väga tugevalt häiritud, siis manustada naloksooni.
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.
Kui patsiendil tekib raske allergiline reaktsioon (näo-, silmalaugude-, huulte, kõriturse,
hingamistakistus, naha sügelemine ja lööve), tuleb petidiini manustamine koheselt lõpetada ja
patsiendile tuleb teostada adekvaatset allergiavastast ravi.
Petidiini kasutamisega kaasnevaks kõige tõsisemateks kõrvaltoimeteks on hingamise pärssumine ja
vererõhu langus. Nende kõrvaltoimete tekkimise tõenäosus on suurem, kui petidiini manustatakse kiire
veenisisese süstena.
Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on:
- uimasus
- pearinglus
- kehatemperatuuri langus
- iiveldus
- oksendamine
- higistamine
Petidiin võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:
Närvisüsteemi häired: eufooria (meeleolu tõus), ärevus, rahutus, segasus, halb enesetunne, nõrkus,
peavalu, värisemine, koordinatsioonihäired, krambid, hallutsinatsioonid, nägemishäired, peapööritus.
Eakatel on suurem risk deliiriumi tekkeks.
Seedetrakti häired: suu kuivus, kõhukinnisus, sapiteede spasmid.
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Südame häired: südame löögisageduse suurenemine (tahhükardia), südame löögisageduse vähenemine
(bradükardia), südame pekslemine.
Vaskulaarsed häired: näo punetamine, vererõhu langus, minestamine.
Neerude ja kuseteede häired: urineerimisraskused.
Immuunsüsteemi häired: naha sügelemine, nõgeslööve.
Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid: valu ja ärritus süstekohal.
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 petidiini 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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