PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Erütromütsiin, 4%, nahalahus

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 erütromütsiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine erütromütsiin on antibiootikum, sellel on antibakteriaalne toime. Erütromütsiini nahalahust
kasutatakse nahaabstsessi, nahapaise ja nahamädamuhu, akne, habeme-pseudofollikuliidi, mädase
higinäärmepõletiku ja muude täpsustatud ja täpsustamata karvanääpsude haigusseisundite korral.
2.

Mida on vaja teada enne erütromütsiini kasutamist

Ärge kasutage erütromütsiini:
-

kui olete erütromütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
kui te olete allergiline (ülitundlik) teiste makroliidantibiootikumide suhtes

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne erütromütsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Vältige ravimi sattumist silma, ninna ja suhu, kuna ravimis sisalduv alkohol võib põhjustada
limaskesta ärritust.
Nahaärritust, nt punetus ja põletustunne, võib esineda sagedamini või intensiivsemalt kui kasutada
erütromütsiini nahalahust koos teiste alkoholi sisaldavate geelide, lahuste või paiksete
puhastusvahendite/seepidega.
See ravim sisaldab propüleenglükooli ja võib põhjustada nahaärritust.
Limaskestadele, silmadele, suule, ninasõõrmetele või avatud haavale sattumisel loputada hoolikalt
leige veega.
Ärge neelake ravimit alla.
Nagu ka teiste makroliidide puhul, on teatatud rasketest ja harva esinevatest allergilistest
reaktsioonidest, sealhulgas äge generaliseeritud eksanteemiline pustuloos. Allergilise reaktsiooni
tekkimisel tuleb ravimi manustamine katkestada ja alustada sobivat ravi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Lapsed ja noorukid
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Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel vanuses kuni 12 aastat, kuna selle ravimi ohtus ja
efektiivsus selles vanuses lastel ei ole kindlaks tehtud.
Muud ravimid ja erütromütsiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Erütromütsiinil võib esineda osalist ristuvat resistentsust haigusetekitajate osas linkomütsiini ja
klindamütsiiniga.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos erütromütsiiniga. 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.
Erütromütsiini nahalahust võib kasutada raseduse ajal, kuna erütromütsiin ei imendu olulisel määral
naha kaudu vereringesse ning seetõttu ei eeldata sündimata lapsel kõrvaltoimeid.
Erütromütsiini lahalahust võib kasutada imetamise ajal. Vältida tuleb imetatava lapse kontakti emal
ravitava kehapiirkonnaga, et vältida erütromütsiini sattumist imiku suhu.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et paikselt nahale manustatav erütromütsiin mõjutaks autojuhtimise ja masinatega
töötamise võimet.
3.

Kuidas erütromütsiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Erütromütsiini nahalahus on ette nähtud paikseks kasutamiseks nahal.
Annustamine ja manustamine täiskasvanutele ja lastele vanuses alates 12-ndast eluaastast:
Kui arst pole määranud teisiti, siis tuleb kanda erütromütsiini nahalahust kahjustatud nahapiirkonnale
õhukese kihina 2 korda päevas pärast naha pesemist ja kuivatamist, vältides ravimi sattumist silma,
silmalaugudele, huultele, ninasõõrmetesse. Pärast ravimi kasutamist tuleb pesta käsi.
Ravi erütromütsiini nahalahusega ei tohiks ületada 3 kuud.
Erütromütsoiin on antibiootikum, mistõttu võib pikaajalise kasutamise järel kujuneda haigust
põhjustanud bakteritel selle ravimi suhtes resistentsus (bakterite tundlikkuse puudumine ravimile).
Sellisel juhul muutuvad bakterid erütromütsiiniga ravimatuks.
Kui te kasutate erütromütsiini rohkem kui ette nähtud
Jätkake järgmisel korral ravi tavalise annusega.
Erütromütsiini nahalahus on ettenähtud kasutamiseks ainult välispidiselt nahal. Ravimi
üleannustamisel paikselt tuleb pesta liigne ravim nahalt maha õrnatoimelise seebi ja sooja veega.
Tahtmatu allaneelamise korral on võimalikud seedetrakti kõrvaltoimeid.
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine (eriti laps) on võtnud suu kaudu suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse
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minnes võtke kaasa selle ravimi pakend. Erütromütsiini nahalahuse allaneelamisel on täheldatud samu
seedetrakti kõrvaltoimed nagu suukaudsel ravimvormil.
Kui te unustate erütromütsiini kasutada
Unustatud annus kandke nahale niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine
annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel
korral võtmata. Jätkake tavapäraste annustega.
Kui te lõpetate erütromütsiini kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
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.
Erütromütsiini nahalahus võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: nahaärritus, nahapunetus,
põletustunne manustamiskohal, nahakuivus ja kestendamine, mööduvad naha pigmentatsioonihäired,
kipitustunne, allergilised reaktsioonid, mis võivad olla rasked.
Ravi algul võivad ravimis sisalduva alkoholi tõttu tekkida naha kuivus, ketendus, punetus,
põletustunne ja sügelus. Kui need sümptomid peaksid kestma kauem kui 4...6 päeva, on vajalik
põhjuse väljaselgitamine arsti poolt.
Kõrvaltoimetest teavitamine
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 erütromütsiini 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 veebruaris 2019.
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