PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Liothyronin, 20 µg tabletid
Naatriumliotüroniin
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba, ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
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.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Liothyronin ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Liothyronini võtmist
3.
Kuidas Liothyronini võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5
Kuidas Liothyronini säilitada
6.
Lisainfo
1.

MIS RAVIM ON LIOTHYRONIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Liothyronin on sünteetiliselt toodetud kilpnäärme hormoon, mida kasutatakse hüpotüreoosi
(kilpnäärme alatalitluse) raviks.
2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LIOTHYRONINI VÕTMIST

Ärge võtke Liothyronini
kui te olete allergiline (ülitundlik) naatriumliotüroniini või Liothyronini mõne koostisosa suhtes.
kui teil on ravimata neerupealsete või adenohüpofüüsi (ajuripatsi eessagara) puudulikkus.
kui teil on türeotoksikoos
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Liothyronin
kui teil on mõni südamehaigus võivad üleannustmisele omased sümptomid (vaata allpool lõik
„Kui te võtate Liothyronini rohkem kui ette nähtud“) ilmneda madalamate annuste juures.
Võtmine koos teiste ravimitega
Liothyronin vähendab järgmiste ravimite toimet:
- suukaudsed veresuhrut alandavad ravimid. Ravi alustamisel Liothyroniniga tuleb veresuhkru taset
sagedamini jälgida.
- südamegükosiidid (südameravimid, näiteks digoksiin).
Liothyronin tugevdab järgmiste ravimite toimet:
- antikoagulandid (verehüübimist pärssivad ravimid, näiteks Marevan). Ravi alustamisel
Liothyroninga tuleb vere hüübimisnäitajaid sagedamini jälgida ja vajadusel antikoagulandi annust
kohandada.
Järgnevad ravimid vähendavad Liothyronini imnedumist, mis tõttu tuleb neid ravimeid võtta erinevatel
aegadel:
- antatsiidid ja sukralfaat (maohappe neutraliseerijad). Nende ravimite ja Liothyronini võtmise vahel
peab olema ajavahe vähemalt 2 tundi.
- kaltsiumit sisaldavad ravimid ja toidulisandid. Ajavahe peab olema vähemalt 2 tundi.
- rauda sisaldavad ravimid ja toidulisandid. Ajavahe peab olema vähemalt 2 tundi.
- kolestüramiin ja kolestipool (vere kolesteroolisisaldusust vähendavad ravimid). Ajavahe peab
olema vähemalt 4-5 tundi.
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-

polüstüreensulfonaat (vere liigse kaaliumisisalduse alandamiseks kasutatav ravim). Ajavahe peab
olema vähemalt 4 tundi.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Liothyronini võib kasutada raseduse ajal.
Liothyronini võib kastutada imetamise ajal. Ravim eritub rinnapiimaga, kuid oht lapsele on
vähetõenäoline.
Oluline teave mõningate Liothyronini koostisainete suhtes
Liothyronin sisaldab abiainena laktoosi, kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate
te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.
3.

KUIDAS LIOTHYRONINI VÕTTA

Võtke Liothyronini alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arstiga.
Tavaline algannus täiskasvanutel on 10-20 µg päevas. Eakatel peab algannus olema väiksem.
Tavaline säilitusannus täiskasvanutel on 40-60 µg päevas.
Kui teil on tunne, et Liothyronini toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.
Kui te võtate Liothyronini rohkem kui ette nähtud
ilmnevad kilpnäärme ületalitluse sümptomid – südamekloppimine, südame rütmihäired, kõhnumine,
rinnakutagune pigistav valu, käte värisemine, peavalu, kõhulahtisus, närvilisus, unetus, higistamine ja
kuumuse talumatus.
Kui te unustate Liothyronini võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui eelmine tablett jäi võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Liothyronin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed on seotud ravimi suurte annustega. Üleannustamisel ilmnevad kilpnäärme ületalitluse
sümptomid (vaata lõik „Kui te võtate Liothyronini rohkem kui ette nähtud“), valud südames ning kätes
ja jalgades.
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.

KUIDAS LIOTHYRONINI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Liothyronini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile (kuu ja aasta).
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
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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 Liothyronin sisaldab
-

Toimeaine on naatriumliotüroniin.
Abiained on on laktoos, maisitärklis, želatiin, magneesiumstearaat, talk.

Kuidas Liothyronin välja näeb ja pakendi sisu
Liothyronin on valge, ümar, kumerate pindadega tablett, mille ühel küljel on märge „T3“ ja teisel
küljel poolitusjoon.
Liothyronin on saadaval 100-tabletises pakendis.
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Tootja
Nycomed Christiaens
Gentsesteenweg 615
1080 Brüssel
Belgia
Tootja esindaja Eestis:
Nycomed SEFA AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Infoleht on viimati kooskõlastatud 03/2007
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