PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Disulfiraam
Tahke suukaudne ravimvorm, 500 mg
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.
Enne ravimi võtmist 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 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.
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1.

Mis ravim on disulfiraam ja milleks seda kasutatakse

Disulfiraam pärsib organismis mitmeid ensüüme. Atseetaldehüüdi dehüdrogenaasi pärssimine
põhjustab atseetaldehüüdi kontsentratsiooni suurenemist organismis. Atseetaldehüüd on etanooli
metaboliit (laguprodukt), millel on rida subjektiivselt ebameeldivaid toimeid: kuumatunne näol,
iiveldus ja oksendamine, üldine halb enesetunne, tahhükardia, hüpotensioon. Nimetatud toimed
ilmnevad vaid alkoholi kasutamise järgselt, muutes alkoholi tarbimise vastumeelseks.
Disulfiraami kasutatakse täiendava ravimina kroonilise alkoholismi korral.

2.

Mida on vaja teada enne disulfiraami võtmist

Ärge võtke disulfiraami juhul, kui teil esineb:
Ülitundlikkus disulfiraami suhtes.
Maksapuudulikkus.
Diabeet.

Neuroloogilised või psüühilised häired.
Epilepsia.
Südame isheemiatõbi.
Alkohoolsete jookide kasutamine eelneva 24 tunni jooksul.
Rasedus või raseduse planeerimine
Ärge võtke disulfiraami, kui mistahes ülalnimetatu kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage enne disulfiraami võtmist nõu oma arsti või apteekriga.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne disulfiraami võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga,
Patsienti tuleb informeerida disulfiraami ja alkoholi koostoimetest (antabuse-efekt).
Disulfiraami tuleb ettevaatusega kasutada neerupuudulikkuse ja hüpotüreoidismi puhul, sest
kõrvaltoimete risk suureneb alkoholi ja disulfiraami kooskasutamisel.
Muud ravimid ja disulfiraam
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Vastunäidustatud kombinatsioonid:
- alkohol: antabuse-efekt (kuumatunne, erüteem, oksendamine, tahhükardia). Hoiduda alkohoolsete
jookide ja alkoholi sisaldavate ravimite kasutamisest!
Mittesoovitatavad kombinatsioonid:
- isoniasiid: käitumishäired, koordinatsioonihäired.
- nitro-5-imidasoolid (metronidasool, ordinasool, seknidasool, tinidasool): äge deliirium,
segasusseisund.
- fenütoiin: märkimisväärne ja kiire fenütoiini plasmakontsentratsiooni suurenemine ning toksiliste
nähtude ilmnemine (disulfiraam inhibeerib ravimi metabolismi). Kui kombinatsiooni ei ole võimalik
vältida, tuleb patsienti kliiniliselt jälgida ning fenütoiini plasmakontsentratsiooni disulfiraamravi ajal
ja pärast ravi regulaarselt kontrollida.
Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:
- varfariin (jt suukaudsed antikoagulandid): suukaudse antikoagulandi toime ja hemorraagia riski
suurenemine (varfariini metabolismi aeglustumine). Ravi ajal ja 8 päeva pärast disulfiraami
kasutamise lõpetamist on vajalik sagedasem protrombiinitaseme kontrollimine ning vajadusel
antikoagulandi annuse korrigeerimine.
- teofülliin: disulfiraam inhibeerib teofülliini metabolismi. Seetõttu võib osutuda vajalikuks
teofülliiniannuse vähendamine sõltuvalt kliinilistest sümptomitest ja teofülliini
plasmakontsentratsioonist.
- bensodiasepiinid: disulfiraam potentseerib bensodiasepiinide sedatiivset toimet inhibeerides nende
(eriti kloordiasepoksiidi ja diasepaami) oksüdatiivset metabolismi. Bensodiasepiinide annuseid tuleb
korrigeerida sõltuvalt kliinilistest sümptomitest.
- tritsüklilised antidepressandid: need potenseerivad antabuse-efekti kujunemist, kui disulfiraami
kasutav patsient tarvitab alkoholi.
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imitate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Olemasolevate kliiniliste andmete vähesuse tõttu on disulfiraam raseduse ja rinnaga toitmise ajal
vastunäidustatud.

3.

Kuidas disulfiraami võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.
Arst määrab sobiva annuse ja annab teile täpsed juhised.
Ravi alustatakse pärast alkoholi tarvitamisest loobumist. Tavaline algannus on 500 mg (üks tablett)
päevas sisse võtta. Annust vähendatakse järk-järgult 250 mg-ni (pool tabletti) või 125 mg-ni (veerand
tabletti) päevas.
Annus manustatakse hommikul koos söögiga ning ilma alkoholita. Alkohoolsete jookide tarbimine või
alkoholi sisaldavate ravimite kasutamine ei ole eelneva 24 tunni jooksul lubatud. Alkoholi tarbimine
on keelatud ka ravi ajal ja 1 nädal pärast ravi lõpetamist.
Kui te tunnete, et ravimi toime on liiga nõrk või tugev, ärge muutke iseseisvalt annust, vaid pidage nõu
oma arstiga. Võtke disulfiraami seni kuni arst on määranud.
Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.
Kui te võtate disulfiraami rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate disulfiraami rohkem kui ette nähtud, teavitage oma arsti või pöörduge kohe lähimasse
haiglasse. Võtke kaasa järelejäänud ravim ja selle pakend, et arst saaks teada, mis ravimit olete võtnud.
Disulfiraami ja etanooli kombinatsioon suitsiidi eesmärgil põhjustab koomat, segasusseisundit ja
kardiovaskulaarset kollapsit, mõnikord koos neuroloogiliste komplikatsioonidega. Ravi on
sümptomaatiline.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka disulfiraam põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Võivad esineda järgmised kõrvaltoimed disulfiraami puhul:
- Metallimaitse suus.
- Ebameeldiv lõhn kolostoomiga patsientidel (seotud süsiniksulfiidi tekkimisega).
- Harva hepatiit mittealkoholismiga patsientidel, kes ravivad nikliekseemi.
- Alajäsemete polüneuriit, n.opticus’e neuriit.
- Neuropsüühilised häired, mälukaotus, segasus, asteenia.
- Peavalu.
- Allergilised nahareaktsioonid, võimalik ristallergilisus vulkaniseeritud kummi¬toodete suhtes.
Võivad esineda järgmised kõrvaltoimed disulfiraami ja alkoholi kooskasutamisel:
- Respiratoorne depression.

- Kardiovaskulaarne kollaps.
- Südame rütmihäired,
- Stenokardia ägenemine.
- Fataalseid müokardiinfarki juhte on esinenud.
- Neuroloogilsed häired: ajuturse, meningeaalhemorraagia, krambid.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.

Kuidas disulfiraami säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“ või
„EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
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 augustis 2013

