PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Naatriumnitroprussiid, 50 mg, parenteraalne ravimvorm

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 naatriumnitroprussiid ja milleks seda kasutatakse

Naatriumnitroprussiid lõdvestab veresoonte seintes olevaid silelihaseid ja põhjustab sellega veresoonte
(arterite ja veenide) laienemist. See alandab vererõhku.
Naatriumnitroprussiidi kasutatakse kongestiivse südamepuudulikkuse, eluohtliku hüpertensiivse kriisi
raviks (sh lõhestuv aordianeurüsm, feokromotsütoomi kriis) ja vererõhu langetamiseks kirurgiliste
operatsioonide ajal.
2.

Mida on vaja teada enne naatriumnitroprussiidi kasutamist

Naatriumnitroprussiidi ei tohi kasutada
kui olete naatriumnitroprussiidi suhtes allergiline;
kui teil on pärilik nägemiskaotus (Leberi pärilik optiline neuropaatia);
kui teil on suitsetamisest tingitud nägemise halvenemine;
kui teil on olnud insult.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne naatriumnitroprussiidi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga naatriumnitroprussiid, kui teil esineb mõni järgmistest haigustest
või seisunditest:
kui teil on kõrge vererõhk;
kui teil on neeruhaigus;
kui teil on maksahaigus;
kui teil on aneemia;
kui teil on epilepsia või mõni muu neuroloogiliste hoogudega kulgev haigus;
kui teil on hetkel või kunagi olnud ajukasvaja või peapiirkonna trauma.
Kui teil esineb mõni ülaltoodud haigustest või seisunditest, rääkige sellest enne ravimi kasutama
hakkamist oma arstile.
Teatage koheselt oma arstile järgmistest tõsisest kõrvaltoimetest: minestustunne (k.a pikali olles),
hingamisraskused, pinnapealne hingamine, hingamissageduse kiirenemine, segadustunne, tinnitus
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(heli peas või kõrvus), pearinglus, iiveldus, oksendamine, epilepsiale sarnased hood,
südamelöögisageduse kiirenemine või aeglustumine, südamelöökide ebakorrapärasus, tuimuse või
külmatunne jäsemetes, külmavärinad, higistamine, treemor (värinad) või tõmblused, reflekside
ägenemine. Osad nendest sümptomitest võivad viidata liiga suure annuse naatriumnitroprussiidi
saamisele.
Erakorralises olukorras ei ole alati võimalik teavitada oma arsti ülaltoodud seisunditest või sellest kui
olete rase või imetate. Isegi kui olete juba seda ravimit saanud, teatage arstile kui teil on mõni
ülaltoodud seisund või kui olete rase või imetate.
Muud ravimid ja naatriumnitroprussiid
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
vererõhku alandavad ravimid.
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul kui seda on soovitanud arst.
Oluline teave ravimi koostisainete suhtes
Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.
3.

Kuidas naatriumnitroprussiidi kasutada

Seda ravimit manustab teile tervishoiutöötaja. Annuse määrab arst, sõltuvalt teie seisundist ja
vereringe näitajatest. Ravimit manustatakse tilkinfusioonina veeni, lahjendatult või lahjendamata,
kasutades infusiooniseadet või süstlapumpa.
Kui teil on tunne, et naatriumnitroprussiidi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.
Kui te kasutate naatriumnitroprussiidi rohkem, kui ette nähtud
Naatriumnitroprussiidi suurte annuste manustamise tulemusena võib tekkida tugev pearinglus, iiveldus
ja oksendamine, lihastõmblused, hingamissageduse kiirenemine, südamelöögisageduse kiirenemine
või südamekloppimine, minestustunne.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Teatage koheselt oma arstile, kui teil on allergilise reaktsioonile viitavad sümptomid, sh lööve,
raskused hingamisega, kõri, keele, näo või huulte turse.
Teatage koheselt oma arstile järgmistest tõsisest kõrvaltoimetest: minestustunne (k.a pikali olles),
hingamisraskused, pinnapealne hingamine, hingamissageduse kiirenemine, segadustunne, tinnitus
(heli peas või kõrvus), pearinglus, iiveldus, oksendamine, epilepsiale sarnased hood,
südamelöögisageduse kiirenemine või aeglustumine, südamelöökide ebakorrapärasus, tuimuse või
külmatunne jäsemetes, külmavärinad, higistamine, treemor (värinad) või tõmblused, reflekside
ägenemine.
Esineda võivad ka mittetõsised kõrvaltoimed, näiteks kergekujuline lööve, kõhuvalu, iiveldus,
kuumus- või sügelustunne nahal, nahapunetus, infusioonikohareaktsioon.
Kõrvaltoimetest teatamine
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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 teatada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas naatriumnitroprussiidi säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast
lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada
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 jaanuaris 2021.
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