PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Somatoreliin, 0,1 mg/ml, parenteraalne 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 somatoreliin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine somatoreliin on teatud ajuosa ( hüpotaalamuse) poolt toodetav hormoon. Selle hormooni
vabanemine indutseerib kasvukormooni vabanemist ajuripatsist (hüpofüüsist). Somatoreliini
kasutatakse hüpofüüsi puudulikkuse ja kasvuhäirete diagnostikaks.
Somatoreliini manustamise korral on võimalik teha kindlaks, kas kasvuhormooni vähesus on tingitud
hüpofüüsi või hüpotaalamuse puudulikkusest: kui pärast somatoreliini manustamist hakkab hüpofüüs
tootma kasvuhormooni, on selge, et kasvuhormooni puudus on tingitud hüpotaalamuse puudulikust
võimest toota somatoreliini. Kui aga somatoreliini manustamise järel hüpofüüs kasvuhormooni tootma
ei hakka, on järelikult kasvuhormooni puudus tingitud hüpofüüsi võimetusest kasvuhormooni toota.

2.

Mida on vaja teada enne somatoreliini kasutamist

Ärge kasutage somatoreliini:
-

kui patsient on somatoreliini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik:
kui patsienti on hiljuti ravitud kasvuhormooniga
Muud ravimid ja somatoreliin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui somatoreliini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Diabeedi ravimid, nagu nt insuliin
- Vererõhku langetavad ravimid, nagu nt klonidiin ja propanolool
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-

Parkinsoni tõve korral kasutatavada ravimid, nagu nt levodopa
Kilpnäärne funktsioonihäirete korral kasutatavad ravimid

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos somatoreliiniga. 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.
Somatoreliini ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et somatoreliin mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.
3.

Kuidas somatoreliini kasutada

Somatoreliini manustatakse veenisüstena. Seda ravimit manustab teile arst. Teie arst otsustab, kui
suurt annust te vajate. Ravimi annus sõltub teie kehakaalust.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te manustate somatoreliini 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.
Kuna seda ravimit manustatakse tervishoiu asutuses meditisiinitöötaja poolt, ei ole üleannustamine
tõenäoline. Üleannustamisest ei ole teatatud. Üleannustamise korral on ootuspärane, et tekivad ravimi
teadaolevad kõrvaltoimed. Somatoreliin eritub organismist kiiresti, seetõttu ei ole tõenäoliselt
üleannustamise korral ravi vaja rakendada.
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.
Somatoreliin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
Sageli esinevateks kõrvaltoimeteks on:
Kuumahood (soojatunne peas, kaelas, ülakehas)
Samaaegselt kuumahooga võib esineda vererõhu ja/või südame löögisageduse muutus.
Maitse- ja lõhnatundlikkuse muutused.
Enamasti ei kesta need kõrvaltoimed kaua.
Harva esinevateks kõrvaltoimeteks on:
Iiveldus, oksendamine, valu süstekohal, ebamugavustunne rindkeres.
Kõrvaltoimetest teavitamine
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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 somatoreliini 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 oktoobris ja 2016.
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