PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Misoprostool
tahke suukaudne ravimvorm, 200mikrogrammi
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.
Infolehe sisukord
1.Mis ravim on misoprostool ja milleks seda kasutatakse
2.Mida on vaja teada enne misoprostooli võtmist
3.Kuidas misoprostooli võtta
4.Võimalikud kõrvaltoimed
5.Kuidas misoprostooli säilitada
6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on misoprostool ja milleks seda kasutatakse
Misoprostool on sünteetiline prostaglandiin–E1 analoog, mis tekitab muutusi emakakaelas ning
põhjustab emaka kokkutõmbeid, käivitades seeläbi sünnitustegevuse.
Misoprostooli kasutatakse raseduse meditsiiniliseks katkestamiseks e abordiks (embrüo või
loote eemaldamine emakaõõnest ravimite manustamisega (medikamentoosselt) või
kirurgiliselt.

2. Mida on vaja teada enne misoprostooli võtmist
Ärge kasutage misoprostooli:
kui teie rasedust ei ole günekoloogilise läbivaatuse, ultraheliuuringu või bioloogiliste
testidega kinnitatud;
kui te olete allergiline (ülitundlik) misoprostooli või mistahes muu prostaglandiini
suhtes
kui teil on dekompenseeritud hüpertensioon või koronaartõbi
kui te saate antikoagulantravi (vere hüübimist takistav ravi)
kui teil esinevad vere hüübimishäired
kui teie arst kahtlustab emakavälist rasedust (munarakk on pesastunud väljaspool
emakat);
kui teie suguelundeid on lõigatud või ümberlõigatud;

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne misoprostooli võtmist nõu oma arstiga.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Mõnedel juhtudel ei pruugi ravim teile sobida, seetõttu enne misoprostooli kasutamist pidage nõu
oma arsti või apteekriga:
kui teil on südameprobleemid
kui teil on aneemia
kui te toidate last rinnaga
Kuna misoprostool võib kahjustada loodet, seetõttu medikamentoosse abordi ebaõnnestumise
korral on näidustatud kirurgiline abort.
Patsienti peab informeerima, et medikamentoosse abordiga võib kaasneda pikaajaline veritsus
tupest, mis võib olla tugev.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Misoprostooli toimet võivad
mõjutada teised ravimid ja misoprostool võib mõjutada teiste ravimite toimet. Teavitage oma
arsti, kui te peate ravi ajal võtma mistahes teisi ravimeid.
Küsige oma arstilt nõu ravimite kohta, mida te võite võtta valu vaigistamiseks.
Rasedus ja imetamine
Misoprostool võib väikeses koguses erituda rinnapiima ning selle kaudu sattuda teie lapse
organismi. Kuigi ravimit kasutatakse ühekordselt ja see metaboliseerub kiiresti, soovitatakse
mõne tunni jooksul pärast ravimi manustamist imetamiskord vahele jätta.
Patsiendid peavad olema informeeritud, et misoprostool võib kahjustada loodet, mistõttu
medikamentoosse abordi ebaõnnestumise korral on näidustatud kirurgiline abort.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Misoprostool võib teil tekitada pearinglust. Ärge juhtige autot ega töötage seadmetega enne, kui
teate, kuidas see ravim teile mõjub.

3. Kuidas misoprostooli kasutada
Misoprostooli tuleb kasutada alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arstiga.
Misoprostooli kasutamine nõuab patsiendi aktiivset osalemist.
Patsient peab medikamentoosse abordi käigus külastama arsti 2...4 korral. Kõige tavalisem
on 3 visiidist koosnev skeem.
Patsiente peab teavitama sellest, et medikamentoosse abordi järgselt on kontrollvisiit
(järelkontroll) kohustuslik, sest on olemas risk raseduse medikamentoosse katkestamise meetodi
ebaõnnestumiseks ning ei ole teada riskid lootele (vt lõik 4.4).
- Kui kontrollvisiidil tuvastatakse meetodi ebaõnnestumine (elujõuline kestev rasedus) ja kui
patsient soovib jätkuvalt rasedust katkestada, peab raseduse katkestamise lõpule viima mõne teise
meetodiga.
- Kui kontrollvisiidil tuvastatakse meetodi ebaõnnestumine (elujõuline kestev rasedus) ja kui
patsient soovib rasedust jätkata, pidage selles osas nõu oma arstiga, kes korraldab hoolika

sünnieelse jälgimise ja korduvad ultraheliuuringud.
Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.
Kui te kasutate misoprostooli rohkem kui ette nähtud
Teid juhendatakse ravimi võtmise ajal, seega on vähetõenäoline, et te kasutate rohkem ravimit kui
ette nähtud.
Kui te unustate misoprostooli kasutada
Kui te unustate kasutada ravimit selle meetodi mistahes etapis, ei pruugi see meetod olla täielikult
efektiivne. Rääkige oma arstiga, kui te olete unustanud ravimit kasutada.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.
4. Võimalikud kõrvaltoimed
Nagu kõik ravimid, võib ka misoprostool põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Medikamentoosse abordi käigus tekivad valulikud emaka kokkutõmbed ja vereeritus
tupest, mis on seotud abordi protsessiga.
Kõrvaltoimed võivad olla:
Rohke ja pikenenud vereeritus, mis tavaliselt ei mõjuta hemoglobiini taset.
Palavik 1...2 tunni jooksul pärast ravimi manustamist; kui palavik kestab üle 4 tunni või
tekib järgmistel päevadel pärast ravimi manustamist, siis võib kahtlustada nakkuse
olemasolu.
Iiveldus ja oksendamine
Kõhulahtisus, mis on kerge ja reeglina ravi ei vaja.
Peavalu ja uimasus.
Emaka või emakamanuste põletik, mida on kirjeldatud väga harva.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas misoprostooli säilitada
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget
"Kõlblik kuni" või "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle 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
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2012

