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TAUST

PEYRONIE’ TÕBI
Peyronie’ tõbi on lokaalne sidekoe haigus, mida iseloomustavad 
muutused tunica albuginea kollageeni koostises.1 Nende muutuste 
tagajärjel moodustub armkude, mida nimetatakse Peyronie’ naastuks 
ning mis on tavaliselt kompimisel tuntav muhk naha all.2-4

Peyronie’ naast koosneb peamiselt kollageenist ja asendab tunica 
albuginea tavaliselt elastsed kiud. Mikrovaskulaarset traumat, mis tuleneb 
peenise paindumisest või vigastusest (mis võib juhtuda seksuaaltegevuse 
käigus), peetakse põletikulise reaktsiooni ja Peyronie’ tõvele omase 
naastu tekke oluliseks põhjuseks. Selle väljakujunemisel võib olla oluline 
roll ka geneetilisel eelsoodumusel ja autoimmuunsusel.

Peyronie’ naast takistab erektsiooni tekkimisel peenise normaalset 
venimist ja selle tulemusena võib peenis olla Peyronie’ tõve puhul 
iseloomuliku kõvera kujuga. Selline kõver kuju võib põhjustada tõsist 
ebamugavust ja muret. Peyronie’ tõbi võib põhjustada ka muud tüüpi 
deformatsioone, muu hulgas peenise ahenemine, küljele paindumine ja 
lühenemine. 

NÄIDUSTUS
Xiapex on näidustatud Peyronie’ tõve all kannatavate täiskasvanud 
meeste ravimiseks, kellel on ravi alguses kombatav naast ja vähemalt 
30-kraadine kõverdumine. Xiapexi tohib manustada arst, kes on läbinud 
toote õige manustamise koolituse ja kellel on piisavad kogemused 
meeste uroloogiliste haiguste diagnoosimisel ja ravimisel.

Xiapex on näidustatud ka kombatava väädiga Dupuytreni kontraktuuriga 
täiskasvanud patsientide raviks. Seda tohib manustada arst, kes 
on läbinud toote õige manustamise koolituse ja kellel on piisavad 
kogemused Dupuytreni tõve diagnoosimisel ja ravimisel.5

Xiapex sisaldab kindlas kaaluvahekorras kahte tüüpi puhastatud 
Clostridium histolyticum’i kollagenaasi (AUX-I ja AUX-II). Xiapexi 
süstimise tagajärjel Peyronie’ naastu, mis koosneb peamiselt 
kollageenist, võib Peyronie’ naastus sisalduv kollageen ensümaatiliselt 
laguneda. Kollageeni sisaldava naastu lagunemisel võib peenis 
sirgemaks muutuda ja patsiendi ebamugavus väheneda.
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Selles osas tehakse kokkuvõte Xiapexi lüofiliseeritud 
pulbri manustamiskõlblikuks muutmise protseduurist. 
Xiapex on pakitud ühekordseks kasutamiseks mõeldud 
klaasviaalidesse, mis sisaldavad 0,9 g Clostridium 
histolyticum’i kollagenaasi manustamiskõlblikuks 
muutmiseks mõeldud steriilse lüofiliseeritud 
pulbri kujul. Manustamiskõlblikuks muutmiseks 
mõeldud steriilne lahjendusvedelik on pakendis 
ühekordseks kasutamiseks mõeldud klaasviaalis, 
mis sisaldab 3 ml 0,3 mg/ml kaltsiumkloriid-
dihüdraati 0,9% naatriumkloriidis. Xiapex tuleb enne 
kasutamist kaasasoleva lahjendusvedeliku abil 
manustamiskõlblikuks muuta.

Enne manustamiskõlblikuks muutmist tuleb Xiapexi 
lüofiliseeritud pulbrit ja steriilset lahjendusvedelikku 
hoida külmkapis temperatuuril 2–8 °C. Ärge külmutage. 

ENNE KASUTAMIST
1.  Eemaldage Xiapexi lüofiliseeritud pulbrit sisaldav 

viaal ja manustamiskõlblikuks muutmiseks 
mõeldud lahjendusvedelikku sisaldav viaal 
külmkapist ja kontrollige nii lahjendusvedeliku 
viaali kui ka lüofiliseeritud pulbri viaali silte, 
veendumaks, et need pole aegunud. Laske 2 
viaalil vähemalt 15 minutit (kuid mitte üle 60 
minuti) toatemperatuuril seista.

 

2.  Kontrollige visuaalselt Xiapexi sisaldavat viaali. 
Lüofiliseeritud pulber peab olema ühes tükis 
ja valget värvi. Kui pulber on eraldunud, ei tohi 
seda kasutada ja sellest tuleb teatada ettevõttele 
Swedish Orphan Biovitrum: complaints@sobi.com. 

3.  Pärast mõlema viaali korgi eemaldamist pühkige 
Xiapexi sisaldava viaali ja manustamiskõlblikuks 
muutmiseks mõeldud lahjendusvedeliku viaali 
kummistopperit ja seda ümbritsevat pinda steriilse 
alkoholiga (muid antiseptikume ei tohi kasutada). 
Kasutage manustamiskõlblikuks muutmiseks 
ainult kaasasolevat lahjendusvedelikku. 
Lahjendusvedelik sisaldab Xiapexi toimimiseks 
vajalikku kaltsiumi.

4.  Tõmmake 0,01 ml märgistustega 12 või 13 
mm pikkuse 26 G või 27 G nõelaga 1 ml 
süstlasse (pole kaasas) 0,39 ml kaasasolevat 
lahjendusvedelikku.

  
RAVITSÜKLIT

1.
SÜST 

KABINETIS

2.
SÜST 

KABINETIS

KABINETIS
PEENISE 

VORMIMISE 
PROTSEDUUR

KODUS
6 NÄDALAT 

IGAPÄEVANE 
PEENISE 

VORMIMINE 
PATSIENDI 

POOLT

LIGIKAUDU 

1-3 PÄEVA

1-3 PÄEVA

4
MANUSTADA 

VÕIB 

XIAPEXI RAVI ÜLEVAADE MANUSTAMISEKS VALMISTUMINE

•  Lüofiliseeritud pulbri kujul müüdavat Xiapexi 
tuleb enne kasutamist segada kaasasoleva 
lahjendusvedelikuga.

•  Peyronie’ naastu manustatav Xiapexi annus on 
0,58 mg süsti kohta. Kui naaste on mitu, süstige 
sellesse naastu, mis kõveruse põhjustab.

•  Ravikuur koosneb maksimaalselt neljast 
ravitsüklist. Iga ravitsükkel koosneb 2 Xiapexi 
süstimisprotseduurist ja ühest kabinetis läbiviidavast 
peenise vormimise protseduurist. Teine Xiapexi 
süstimisprotseduur toimub 1 kuni 3 päeva pärast 
esimest. Kabinetis toimuv peenise vormimise 
protseduur toimub 1 kuni 3 päeva pärast ravitsükli 
teist süsti (vt allolevat diagrammi). Enne iga 
ravitsüklit on vaja määrata kindlaks ravipiirkond.

•  Tervishoiutöötajad peavad nõustama patsiente 
järgmistel teemadel:

  –  peenise murdumise või peenise muu raske 
vigastuse oht

  –  kuidas kodus peenise vormimistoiminguid õigesti 
teha

•  Pärast iga ravitsükli kolmandat visiiti teeb patsient 
ligikaudu 6 nädalat iga päev kodus peenise 
vormimistoiminguid.

•  Kõverust põhjustava naastu kohta võib teha kuni 
4 ravitsüklit (kokku 8 süstimisprotseduuri ja 4 
vormimisprotseduuri). Kui pärast esimest, teist 
või kolmandat ravitsüklit on kõverus alla 15 kraadi 
või kui tervishoiutöötaja leiab, et edasine ravi pole 
kliiniliselt näidustatud, ei tohiks ravitsükleid jätkata.

•  Rohkem kui ühe (neljast ravitsüklist koosneva) 
Xiapexi ravikuuri ohutus pole teada.

ENNE MANUSTAMISKÕLBLIKUKS 
MUUTMIST

Hoidke külmkapis

ENNE MANUSTA-
MISKÕLBLIKUKS 
MUUTMIST
Eemaldage viaalid 
külmkapist ja laske neil 
15–60 minutit toatem-
peratuuril seista

TERVE ERALDUNUD
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MANUSTAMISEKS VALMISTUMINE (jätkub)

5.  Süstige lahjendusvedelik aeglaselt Xiapexi 
lüofiliseeritud pulbrit sisaldava viaali külgedele.

6.  Ärge viaali ümber pöörake ega lahustit raputage. 
Keerutage aeglaselt lahustit, veendumaks, et kogu 
lüofiliseeritud pulber on lahustisse läinud. Ärge 
kasutage, kui märkate läbipaistmatuid osakesi, 
värvimuutust või muid võõrkehasid.

7.  Xiapexi lahus on nüüd süstimiseks valmis.

8.  Manustamiskõlblikku Xiapexi lahust võib hoida 
toatemperatuuril 20–25 °C juures kuni 1 tunni 
või külmkapis 2–8 °C juures kuni 4 tundi enne 
manustamist. Kui manustamiskõlblikku Xiapexi 
lahust hoitakse külmkapis, laske lahusel enne 
kasutamist ligikaudu 15 minutit (mitte üle 60 
minuti) toatemperatuurini soojeneda.

9.  Ärge nõela uuesti kasutage. Visake süstal, 
nõel ja manustamiskõlblikuks muutmiseks 
kasutatud lahjendusvedelik ära meditsiinijäätmete 
käitlusprotseduuride kohaselt.

RAVIPIIRKONNA KINDLAKSMÄÄRAMINE
Määrake enne iga ravitsüklit ravipiirkond järgmisel 
viisil kindlaks.

1.  Kutsuge esile peenise erektsioon. Selleks 
võib kasutada ühte korgaskehasisest 10- või 
20-mikrogrammist alprostadiili süsti. Puhastage 
süstekoht antiseptikuga ja laske nahal enne 
korgaskehasse süstimist kuivada.

2.  Otsige naast üles kõige nõgusamast kohast (või 
fookuspunktist) peenise kõveruses.

3.  Märkige punkt kirurgilise markeriga. See tähistab 
naastu sihtpiirkonda Xiapexi manustamiseks.

4.  Enne Xiapexi süstimist peab peenis olema 
lõtvunud olekus.

SÜSTIMISPROTSEDUUR
Manustamiskõlblik Xiapexi lahus peab olema selge. 
Kontrollige lahust enne manustamist visuaalselt, 
et selles poleks osakesi ega värvimuutusi. Kui 
lahuses on osakesi, see on hägune või selle värv on 
muutunud, ärge manustamiskõlblikku lahust süstige.

1.  Puhastage süstekoht antiseptikuga ja laske nahal 
kuivada. Soovi korral manustage sobivat paikset 
anesteetikumi.

2.  Kasutage uut süstalt, millel on 0,01 ml märgistused 
ja alaliselt kinnitatud 12 või 13 mm pikkune 27 G 
nõel (ei ole kaasas), ning tõmmake sellesse 
0,25 ml manustamiskõlblikku lahust (mis 
sisaldab 0,58 mg Xiapexi). Viaali jääb väike kogus 
manustamiskõlblikku lahust.

3.  Enne Xiapexi süstimist peab peenis olema lõtvunud 
olekus. Asetage nõelaots sihtnaastu küljele kohakuti 
maksimaalse nõgususe punktiga. Suunake nõel 
nii, et see siseneks naastu küljelt, MITTE ei liiguks 
korgaskeha suhtes allapoole ega risti.

MANUSTAMISKÕLBLIK

Toatemperatuur Külmkapis hoitud

RAVIPIIRKONNA KINDLAKSMÄÄRAMINE JA XIAPEXI 
SÜSTIMINE
Selles osas kirjeldatakse ravipiirkonna 
kindlaksmääramise ja Peyronie’ naastu 
manustamiskõlbliku Xiapexi lahuse süstimise 
protseduure. Tuleb olla ettevaatlik, et kusitit mitte 
vigastada. Ärge süstige Xiapexi peenise ventraalse 
kõverdumisega patsientidele, muu hulgas juhul, kui 
tegemist on liivakellakujulise deformatsiooniga, mis 

hõlmab peenise ventraalset osa.

MÄRKUS: kasutage enne Xiapexi manustamist ja 
iga ravivisiidi käigus patsiendi pakenditeabelehte, et 
arutada iga patsiendiga olulist teavet. Patsientidele 
tuleb patsiendi pakenditeabeleht koju lugemiseks 
kaasa anda.
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4.  Sisestage nõel ja lükake seda põikisuunas 
edasi läbi kogu naastulaiuse naastu vastaskülje 
suunas ilma naastu täielikult läbimata. Nõela 
õiget asukohta kontrollitakse ja kinnitatakse 
tähelepanelikult fikseerides süstlakolvi minimaalse 
surve kolvi alla surumisel.

5.  Kui nõelaots on naastus, alustage süstimist, 
säilitades ühtlast survet ravimit aeglaselt naastu 
süstides. Eemaldage nõel aeglaselt, et ravimi 
täisannus jääks nõela väljatõmbamisel naastu. 
Nende naastude korral, mis on ainult mõne 
millimeetri laiused, võib süstla eemaldamise tee 
olla väga minimaalne. Eesmärk on alati jätta kogu 
ravimiannus naastu sisse.

6.  Pärast nõela täielikku eemaldamist avaldage 
süstekohale kerget survet. Vajaduse korral pange 
süstekohale side.

7.  Visake manustamiskõlblikuks muudetud lahuse 
ja lahjendusvedeliku kasutamata osa pärast iga 
süstimist ära. Ärge säilitage, valage kokku ega 
kasutage ühtegi viaali, mis sisaldab kasutamata 
jäänud manustamiskõlblikuks muudetud lahust või 
lahjendusvedelikku.

8.  Iga ravitsükli teine süst tuleb teha naastu sisse 
esimesest süstekohast ligikaudu 2–3 mm eemale.

RAVIPIIRKONNA KINDLAKSMÄÄRAMINE JA XIAPEXI 
SÜSTIMINE

Nõustage patsienti iga visiidi käigus vajaduse 
kohaselt järgmistel teemadel.

•  Peenise murdumise või peenise muu raske 
vigastuse oht.

• Peenis võib paista muljutud ja/või paistes.

•  Peenis võib pisut või mõõdukalt valutada. Valu 
leevendavad käsimüügis olevad valuvaigistid.

•  Järgmiste sümptomite korral tuleb viivitamatult arsti 
poole pöörduda:

 –  plopsuva heli kuulmine või tundmine jäigastunud 
peenises

 – erektsiooni säilitamise võime järsk kadumine

 – peenise tugevad lillad verevalumid ja paistetus

 – urineerimisraskused või veri uriinis

 – tugev valu peenises

Need sümptomid võivad anda märku peenisemurrust 
ja nõuda opereerimist.

 Edasiste süstide ja/või peenise vormimisprotseduuride 
jaoks tuleb ettenähtud ajal raviteenuse osutaja 
kabinetti naasta.

•  Seksuaalseid toiminguid võib jätkata 2 nädalat 
pärast iga ravitsükli teist süsti eeldusel, et valu 
ja paistetus on taandunud.

VÕIMALIKUD LISARISKID
Pärast Xiapexi süstimist võib ilmneda tugev 
allergiline reaktsioon ja patsiente tuleb enne haiglast 
lahkumist jälgida 30 minutit, et märgata tugeva 
allergilise reaktsiooni mis tahes märki või sümptomit, 
nt laialt leviv punetus või lööve, turse, pitsitustunne 
kõris või hingamisraskus. Patsientidel tuleb paluda 
pöörduda kohe arsti poole, kui neil tekib ükskõik 
milline neist märkidest või sümptomitest. 

Saadaval peavad olema esmaabiravimid võimalike 
allergiliste reaktsioonide raviks.

Olemas on ka teoreetiline reaktsioonide oht 
seoses ristreaktiivsusega endogeensete inimese 
maatriksi metalloproteinaasidega (MMP-dega) 
(muu hulgas muskuloskeletaalse sündroomi teke ja 
autoimmuunhaiguste arenemine või ägenemine), 
kuigi kliinilised tõendid selle kohta puuduvad.

Xiapexi tuleb kasutada ettevaatusega 
hüübimishäiretega või antikoagulante tarvitavate 
patsientide puhul. Xiapexi ei soovitata kasutada 
patsientidel, kes on viimase 7 päeva jooksul saanud 
antikoagulante (välja arvatud atsetüülsalitsüülhapet 
kuni 150 mg ööpäevas).

PATSIENTIDELE JAGATAV TEAVE
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Selles osas on kirjeldatud kabinetis tehtavat peenise 
vormimise protseduuri, mis koos Xiapexiga aitab 
vähendada kurvatuuri deformatsiooni ja sirgestada 
peenisevart. Sooritage kontrollvisiidil, mis toimub 
1–3 päeva pärast iga ravitsükli teist süsti, peenise 
lõdvestunud olekus peenise vormimise protseduur 
(nagu allpool kirjeldatud), et ravitavat naastu venitada 
ja pikendada. 

Selles osas on ka juhised, mis tuleb anda 
patsientidele pärast iga ravitsüklit kodus 5–6 nädala 
vältel tehtavate igapäevaste peenise vormimise 
toimingute kohta.

MÄRKUS: nõustage enne Xiapexi manustamist ja iga 
ravivisiidi käigus iga patsienti ja arutage olulist teavet. 

PEENISE VORMIMISE TOIMINGUD KODUSTES TINGIMUSTES
Kodustes tingimustes saab teha 2 tüüpi peenise 
vormimise toiminguid. Üks on ettevaatlik venitustoi-
ming ja teine ettevaatlik sirgestustoiming. Arutage 

patsientidega, milline on parim aeg nende toimingu-
te tegemiseks. Patsiendid teevad neid ligikaudu 6 
nädalat pärast iga ravitsüklit.

Vormitav dorsaalne naast

PEENISE VORMIMINE (KABINETIS JA KODUS)

Külgvaade peenise venitustoimingust, mida tuleb teha 
kolm korda päevas.

Pealtvaade peenise sirgestustoimingust, mida tohib teha kuni 
ühe korra päevas, kui tekib spontaanne erektsioon, mis pole 
seotud seksuaalsete toimingutega. 

KABINETIS KASUTATAV PEENISE 
VORMIMISE PROTSEDUUR
1.  Soovi korral manustage sobivat paikset 

anesteetikumi.

2.  Haarake kinnastatud käega kinni naastust või 
lõdvestunud olekus peenise kõvastunud osast, 
süstekohast proksimaalselt ja distaalselt ligikaudu 
1 cm kauguselt. Vältige otsese surve avaldamist 
süstekohale.

3.  Sihtnaastu tugipunktina kasutades avaldage 
mõlema käega püsivat tugevat survet naastu 
pikendamiseks ja venitamiseks. Eesmärk on 
järk-järgult tekitada kumerus, mis on vastupidine 
patsiendi peenise kurvatuurile, ja selleks 
venitatakse peenist mõõduka vastupanu tekkimise 
momendini.

4.  Säilitage surve 30 sekundiks ja seejärel 
vabastage.

5.  Pärast 30-sekundilist puhkeperioodi 
korrake peenise vormimise tehnikat kokku 3 
vormimiskatsega, millest iga katse kestab 30 
sekundit.

Venitustoimingu puhul andke patsiendile järgmised 
juhised.

1.  Haarake ühe käe sõrmedega peenise otsast ja 
hoidke teise käe sõrmedega peenise alumist osa.

2.  Tõmmake peenis õrnalt kehast eemale selle 
täispikkusesse.

3. Hoidke venitust 30 sekundit.

4.  Laske lahti ning laske peenisel (venitamata) 
tavapikkusse naasta.

Sirgestustoimingu puhul andke patsiendile 
järgmised juhised.

1.  Proovige õrnalt jäigastunud peenise vart 
kurvatuurile vastupidises suunas painutada, kuid 
ärge tehke seda niisuguse jõuga, mis tekitaks 
märkimisväärset valu või ebamugavust.

2.  Hoidke peenist sellises sirgemas asendis 30 
sekundit ja laske siis lahti.

3.  Tehke seda kuni üks kord päevas, kui tekib 
spontaanne erektsioon, mis pole seotud 
seksuaalsete toimingutega.

Patsiendid peaksid tegema peenise 
sirgestustoimingut kuni ühe korra päevas, kui 
tekib spontaanne erektsioon. Kui patsiendil ei teki 
spontaanset erektsiooni, ei tohiks ta püüda peenist 
sirgestada.

Patsiendid peaksid tegema seda peenise 
venitustoimingut iga päev, kolm korda päevas ja 
lõdva peenisega. 
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Külgvaade peenise venitustoimingust

MIDA PATSIENT PEAB KODUS TEGEMA? 
Patsienti tuleb teavitada sellest, et 6 nädalat 
pärast iga ravitsüklit peab ta tegema järgmisi 
õrnu peenise venitus- ja sirgestustoiminguid. 

Tema arstina peate rääkima talle täpselt sellest, 
millal alustada ja kui kaua jätkata.

Viited. 1. Hellstrom WJ. Medical management of Peyronie’s disease. J Androl. 2009;30(4):397-405. 2. Ralph D, Gonzalez-Cadavid 
N, Mirone V, et al. The management of Peyronie’s disease: evidence-based 2010 guidelines. J Sex Med. 2010;7(7):2359-2374. 3. 
Moreland RB, Nehra A. Pathophysiology of Peyronie’s disease. Int J Impot Res. 2002;14(5):406-410. 4. Bella AJ, Perelman MA, Brant 
WO, Lue TF. Peyronie’s disease (CME). J Sex Med. 2007;4(6):1527-1538. 5. Xiapexi ravimi omaduste kokkuvõte.

Pealtvaade peenise 
sirgestustoimingust

1) PEENISE VENITAMINE (kui peenis pole 
jäigastunud) 
Külgvaade peenise venitustoimingust

•  Haarake ühe käe sõrmedega peenise otsast ja 
hoidke teise käe sõrmedega peenise alumist osa (vt 
joonist).

•  Tõmmake peenis õrnalt kehast eemale selle 
täispikkusse.

• Hoidke venitust 30 sekundit.

•  Laske lahti ning laske peenisel (venitamata) 
tavapikkusse naasta.

•  Venitage sellisel viisil iga päev kolm korda, ainult 
siis, kui peenis pole jäigastunud. 

2) PEENISE SIRGESTAMINE (kui peenis on 
jäigastunud)
Pealtvaade peenise sirgestustoimingust

•  Püüdke spontaanse erektsiooni ajal, mis pole 
seksuaaltoiminguga seotud, sirgestada peenist, 
painutades õrnalt vart kurvatuurile vastupidises 
suunas, kuid ärge tehke seda sellise jõuga, mis 
tekitaks märkimisväärset valu või ebamugavust.

•  Hoidke peenist sellises sirgemas asendis 30 sekundit 
ja laske siis lahti.

•  Tehke seda sirgestustoimingut iga päev ainult üks 
kord. Kui spontaanne erektsioon puudub, ärge 
püüdke peenist sirgestada.

PAKENDI TEABELEHT 
Pakendis olev teabeleht tuleb anda iga visiidi 
käigus patsiendile koju kaasavõtmiseks. Pakendi 
teabeleht sisaldab järgmist teavet, mida peaksite iga 
patsiendiga arutama.

•  Sugutikeha rebendi (peenisemurru) ja muu raske 
peenisevigastuse ohud.

•  Ettevaatusabinõud, mis on seotud patsiendi 
toimingutega nende halbade tagajärgede 
vähendamiseks (nt patsientidele tuleb soovitada 
oodata kaks nädalat pärast iga ravitsükli teist süsti 
enne suguelu jätkamist).

•  Sümptomid, mida otsida, ja seisundid mille korral 
patsiendid peaksid kohe tervishoiutöötaja poole 
pöörduma.

•  Selged juhised peenise vormimise toimingute kohta 
kodustes tingimustes.

Vajaduse korral saab tellida pakendi teabelehti 
Xiapexi veebisaidilt või pöördudes Sobi poole:
www.xiapex.eu  
medical.info@sobi.com

PATSIENDI NÕUSTAMINE

MIDA TEIE PATSIENT PEAB TEADMA 
XIAPEXI RAVI KOHTA PEYRONIE’ TÕVE 
PUHUL
Patsiendid peavad hoidma patsiendi 
pakenditeabelehe alles, et lugeda olulist ohutusteavet 
ja juhiseid toimingute kohta kodustes tingimustes.

Vaadake see nõustamisjuhend koos patsientidega 
üle ja andke neile pakendi teabelehe koopia. Selles 
juhendis olev teave toob patsiendi pakendi teabelehe 
järgi välja olulisimad ohud ja juhised patsientidele 
ning tähtis on tagada see, et patsiendid juhiseid 
selgelt mõistaksid.

MILLISED ON XIAPEXI RAVI OLULISED 
OHUD?
Patsienti tuleb teavitada sellest, et Xiapex võib 
põhjustada tugevaid kõrvaltoimeid, muu hulgas 
peenisemurd (sugutikeha rebend) või muu raske 
peenisevigastus, nt hematoom.

Patsiendile tuleb öelda, et ta ei elaks suguelu 
vähemalt 2 nädalat pärast Xiapexi süsti ja valu 
ning paistetuse taandumist või kuni teie kui tema 
raviteenuse osutaja talle selleks loa annate.

MILLISEID SÜMPTOMEID PEAKS 
PATSIENT OTSIMA?
Patsienti tuleb teavitada sellest, et ta peaks 
pöörduma kohe teie kui oma raviteenuse osutaja 
poole, kui ilmneb mõni järgmistest peenisemurru või 
muu raske peenisevigastuse sümptomitest. 
•  Plopsuva heli kuulmine või tundmine jäigastunud 

peenises 
• Erektsiooni säilitamise võime järsk kadumine
• Peenise tugevad lillad verevalumid ja paistetus
• Urineerimisraskused või veri uriinis 
• Tugev valu peenises 
Patsienti tuleb teavitada sellest, et ta võib teatada 
kõrvaltoimetest riikliku teatamissüsteemi kaudu 
terviseametile või Swedish Orphan Biovitrumi 
ravimiteabekeskusele aadressil medical.info@sobi.com.

KUIDAS SAAB PATSIENT XIAPEXIGA 
SEOTUD OHTE VÄHENDADA?
Enne ravi.
Patsienti tuleb teavitada järgmisest.
•  Patsient peab rääkima teile kui oma raviteenuse 

osutajale, kui tal on kunagi Xiapexi kasutamisel 
allergiline reaktsioon tekkinud.

•  Patsient peaks rääkima teile kui oma raviteenuse 
osutajale kõigist ravimitest, mida ta tarvitab, 
eelkõige antikoagulantidest. Patsient ei tohiks võtta 
Xiapexi 7 päeva jooksul viimasest antikoagulandi 
annusest (välja arvatud atsetüülsalitsüülhappe 
manustamisel kuni 150 mg ööpäevas).

•  Patsient peab rääkima teile kui oma raviteenuse 
osutajale, kui tal on hüübimisprobleeme või muid 
haigusi. 

Pärast ravi. 
Patsienti tuleb teavitada järgmisest.
•  24 tunni jooksul pärast ravi võib tema peenis olla 

muljutud ja/või paistes välimusega ning nõrgalt või 
mõõdukalt valutada. Patsient peaks küsima oma 
raviteenuse osutajalt, kas käsimüügiravimid on 
sellisel juhul sobivad.

•  Patsient ei tohi elada suguelu vähemalt 2 nädalat 
pärast Xiapexi süsti ja valu ning paistetuse 
taandumist või kuni teie kui tema raviteenuse 
osutaja talle selleks loa annate.

•  Patsient peaks kodus peenist õrnalt venitama ja 
sirgestama, nagu on näidatud järgmisel leheküljel.

•  Patsient peab naasma edasiste süstide ja/või 
peenise vormimisprotseduuride jaoks ettenähtud 
ajal teie kui oma raviteenuse osutaja kabinetti.

PAKENDI TEABELEHT JA PATSIENDI NÕUSTAMINE
Kõigist ilmnenud kõrvaltoimetest tuleb teavitada 
Ravimiametit või müügiloa hoidjat. 

Ravimiamet: kasutage ravimi kõrvaltoimest teatamise 
vormi (leitav veebiaadressilt: http://www.ravimiamet.
ee).

Müügiloa hoidja: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 
SE-112 76 Stockholm, Rootsi.

Täiendav teave Eesti esindusest Tiina Tasa, OY 
Swedish Orphan Biovitrum AB, Tel: +372 50 15 227, 
e-post: tiina.tasa@sobi.com või ravimi omaduste 
kokkuvõttest  www.ravimiamet.ee.
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