PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleks, 50mg/ml, vedel 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 raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleks ja milleks seda kasutatakse

Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleks on toimeaine, mida kasutatakse rauapuudusaneemia
raviks.
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi ehitus sarnaneb loodusliku ferritiini ehitusele.
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksis on üksikud rauda sisaldavad osised soendunud
süsivesikust polümeeriga (polümaltoosiga). Sellisel viisil seondunud kompleksist ei vabane raud
seedetraktis ega saa põhjustada seal ka soovimatuid kõrvaltoimeid. Samas on sellisel viisil seondunud
kompleksi manustamisel tagatud raua biosaadavus vajalikul määral. Raud(III)hüdroksiid-polümaltooskompleksil puuduvad pro-oksüdatiivsed omadused, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid kahevalentse
raua soolade manustamisel.
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleks on näidustatud enneaegsusaneemia ja täpsustamata
rauavaegusaneemia raviks.

2.

Mida on vaja teada enne raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi kasutamist

Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi ei tohi kasutada patsient:
-

kes on raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi või selle ravimi mis tahes koostisosade
suhtes allergiline.
kelle aneemia põhjuseks ei ole rauapuudus.
kellel esineb raua omastamise häireid.
kellel esineb raua üleküllus (nt hemokromatoos, krooniline hemolüüs),
kellel esinevad raua kasutamise häired (nt aneemia seatinamürgistusest ja sideroakrestiline
aneemia, talasseemia).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
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Eriline ettevaatus on vajalik:
- kui patsient on diabeetik, sest vedelad suukaudsed ravimvormid sisaldavad suhkruid.
- kui patsiendi aneemia põhjuseks on infektsioon või pahaloomuline kasvaja.
Muud ravimid ja raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleks
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Suukaudset raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi peab võtma söögi ajal või kohe pärast sööki.
Seda võib segada puu-ja köögivilja mehudega.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Ei ole leitud raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi kahjustavat toimet lootele ja imikule.
Raseduse ja imetamise ajal võib ravimit kasutada.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et see ravim mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
Oluline teave mõningate Maltofer’i ja Ferrum Hausmanni’i (preparaadid, mis sisaldavad
toimeainena raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi) koostisainete kohta
Preparaadid Maltofer ja Ferrum Hausmann sisaldavad abiainena sahharoosi. Kui teie arst on öelnud, et
te ei talu teatud suhkruid, peate te enne nende preparaatide kasutamist konsulteerima arstiga.
Maltofer sisaldab säilitusainetena parahüdroksübensoaate. Ravim võib tekitada allergilisi reaktsioone
(ka hilistüüpi).

3.

Kuidas raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Täpse annuse ja manustamisskeemi määrab raviarst igale patsiendile individuaalselt sõltuvalt tema
seisundist. Tavapärased annused on alljärgnevad:
Annustamine

Enneaegsed
vastsündinud
Alla 1-aastased lapsed

1...12-aastased lapsed

Üle 12- aastased
lapsed ja täiskasvanud

Rauapuudusaneemia

Kerge rauapuudus

1...2 tilka /2,5...5 mg)
kg kehakaalu kohta
päevas
10...20 tilka
(25...50 mg) päevas
manustatuna 1...2
annusena
20...40 tilka
(50...100mg) päevas
manustatuna 1...2
annusena
40...80 tilka
(100...200 mg) päevas
manustatuna 1...2
annusena

-

Rauapuuduse
vältimine
-

6...10 tilka
(15...25 mg) päevas

2...4 tilka
(5...10 mg) päevas

10...20 tilka
(25...50 mg) päevas

4...6 tilka
(10...15 mg) päevas

20...40 tilka
(50...100 mg) päevas

4...6 tilka
(10...15 mg) päevas
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Rasedad

80...120 tilka
(200...300 mg) päevas
manustatuna 1...2
annusena

40 tilka
(100 mg) päevas

20...40 tilka
(50...100 mg) päevas

1 tilk = 2,5 mg.
Rauapuudusaneemia ravi kestab tavaliselt 3...5 kuud. Kerge rauapuuduse ravi kestab 1...2 kuud.
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi võib manustada üks kord päevas või jaotatult mitmeks
(tavaliselt kaheks) annuseks.
Suukaudset raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi tuleb manustada söögi ajal või kohe peale
sööki.
Kui te võtate raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise juhtumeid ei ole teada. Üleliigne raud väljub organismist soole kaudu.
Kui te unustate raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi 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 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.
Üldiselt on raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleks hästi talutav. Harva on esinenud kõhupuhitust,
raskustunnet ülakõhus, kerget kõhulahtisust või kõhukinnisust.
Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi kasutamine värvib rooja tumedaks- rohekaks, kuid sellel
ei ole kliinilist tähtsust. See kõrvaltoime möödub peale ravimi kasutamise lõpetamist.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.
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 raud(III)hüdroksiid-polümaltoos-kompleksi 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
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Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2019.
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