PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Fütomenadioon
Süste-/suukaudne lahus 2 mg/0,2 ml
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 arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teie lapsele. 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, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
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MIS RAVIM ON FÜTOMENADIOON JA MILLEKS TEDA KASUTATAKSE

Fütomenadioon on K-vitamiini sünteetiline vorm. K-vitamiin on hüübimisfaktor, mis osaleb vere
hüübimise protsessis.
Fütomenadiooni kasutatakse veritsuse ennetamiseks ja raviks vastsündinutel ning imikutel, kellel
veritsus on tingitud K-vitamiinivaegusest või hüübimissüsteemi ebaküpsusest. Seda seisundit
nimetatakse sageli vastsündinute hemorraagiliseks tõveks.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FÜTOMENADIOONI KASUTAMIST

Teie lapsele ei tohi manustada fütomenadiooni
Kui teie laps on allergiline fütomenadiooni suhtes.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Pidage nõu oma arstiga kui:
− teie lapsel on teisi haigusi;
− teie lapsel on allergilisi reaktsioone;
− teie lapsel tekib nahaärritus või -lööve;
− teie laps saab teisi ravimeid (sealhulgas neid, mida ei ole määranud teie arst).
Enne fütomenadiooni kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Muud ravimid ja fütomenadioon
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui teie laps saab või on hiljuti saanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

See on väga oluline, sest kasutades korraga rohkem kui ühte ravimit, võivad nende toimed
tugevneda või nõrgeneda.
Kindlasti rääkige arstile, kui teie beebi saab vere hüübimist takistavaid ravimeid
(antikoagulandid)
Enne ravimi kasutamist, palun konsulteerige arstiga.

3.

KUIDAS FÜTOMENADIOONI KASUTADA

Arst otsustab kuidas ravimit lapsele manustada.
Kõigile vastsündinutele, kes sünnivad peale 36 rasedusnädalat, manustatakse fütomenadiooni
tavaliselt kohe pärast sündi kas 1mg lihasesse või alternatiivina suu kaudu 2mg ühekordse
annusena. Suukaudne ühekordne manustamine ei väldi hemorraagiahaigust, vajalik on ka teine
annus 2mg 1 nädala pärast. Edasine vajadus sõltub lapse toidust.
Tervetele imikutele, keda toidetakse rinnapiimaga ja kes ei saa rinnapiimaasendajat ega Kvitamiini sisaldavaid toidulisandeid, manustatakse tavaliselt järgnevad fütomenadiooni 2 mg
annused suu kaudu ühekuuliste intervallidega seni, kuni laps hakkab saama rinnapiimaasendajat
või tahket toitu.
− Teid võidakse paluda manustada ise oma lapsele teine 2 mg annus ja rinnapiimatoidul oleva
imiku puhul ka järgnevad igakuised 2 mg annused. Juhised, millal ja kuidas manustada, annab
teile arst või õde. Kui teil tekib küsimusi ravimi manustamise kohta, võtke ühendust oma
arstiga.
Ärge muutke ise ettenähtud annust.
Kui te manustate fütomenadiooni rohkem kui ette nähtud
Kui teie imik saab liiga suure annuse ravimit või kui seda võtab kogemata keegi teine, võtke kohe
ühendust oma arsti, apteekri või lähima haiglaga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka fütomenadioon põhjustada kõrvaltoimeid.
Enamikul imikutest ei tekita fütomenadioon kõrvaltoimeid. Siiski väga harvadel juhtudel on
võimalik nahareaktsioon (näiteks lööve). Harva võib tekkida reaktsioon süstekohal, mis võib olla
raske ja põhjustada armistumist.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.

FÜTOMENADIOONI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida jahedas, valguse eest kaitstuna.
Mitte lasta külmuda.
Ärge kasutage fütomenadiooni pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6.

LISAINFO

Mida ravim sisaldab
Iga 0,2 ml lahust sisaldab 2 mg K-vitamiini.
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on kooskõlastatud juulis 2012

