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TEAVE PATSIENTIDELE JA HOOLDAJATELE BOSENTAN ACCORD 62,5 MG JA 125 MG 
ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA 

 
 
Enne bosentaani kasutamist lugege hoolikalt pakendi infolehte, sest siin on teie jaoks olulist teavet. 
 

 
See infoleht sisaldab kõige olulisemat infot, mida te bosentaani kohta peaksite teadma. 
Palun lugege seda hoolikalt ja hoidke see alles. Kui teil on kahtlusi või küsimusi selle ravimi 
kohta, pidage nõu oma arstiga.  

 

Mis on bosentaan ja kuidas seda kasutatakse? 

Bosentaani kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni WHO III funktsionaalsesse klassi 
kuuluvate patsientide raviks, et parandada koormustaluvust ja vähendada sümptomeid.  
Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon tähendab, et vererõhk kopsuarterites on liiga kõrge. 
„Klass“ viitab haiguse tõsidusele: „klass III“ viitab märkimisväärsele füüsilise aktiivsuse 
piirangule. Efektiivsust täheldati teatud määral ka teistes pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni 
funktsionaalsetes klassides.  
 
Bosentaan pärsib endoteliin-1 toimet; see on hormoon, mida vabastavad veresoonte sisepinnal 
asuvad rakud, mis teadaolevalt põhjustavad veresoonte kitsenemist. Blokeerides endoteliini 
toimet, saab veresoonte läbimõõt normaliseeruda  ja seega on võimalik saavutada vererõhu 
langus.  
 
Annustamine: Tablette tuleb võtta suu kaudu hommikuti ja õhtuti, koos söögiga või ilma. 
Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb koos veega alla neelata. 
 
Täiskasvanud 
Täiskasvanud patsientidel peaks bosentaani algannuseks olema 62,5 mg kaks korda ööpäevas 
nelja nädala jooksul; seejärel peaks ravimi annust suurendama säilitusannuseni 125 mg kaks 
korda ööpäevas.  
 
Lapsed ja väikese kehakaaluga patsiendid 
Lastel ja väikese kehakaaluga patsientidel, alustatakse ravi bosentaaniga tavaliselt annusega 2 mg 
kg/kehakaalu kohta 2 korda päevas (hommikul ja õhtul).  
 
 
Ärge võtke bosentaani: 

 Kui te olete allergiline bosentaani või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes 
 Kui teil on maksaprobleemid (küsige oma arstilt)  
 Kui te olete rase või te võite rasestuda, kuna te ei kasuta usaldusväärset rasestumisvastast 

meetodit (ainult hormonaalsete kontratseptiivide kasutamine ei ole Bosentan Accord’i 
kasutamise ajal efektiivne)  

 kui te võtate tsüklosporiin A-d (ravim, mida kasutatakse pärast siirdamist või psoriaasi raviks) 
 

Rasedustestid viljastumisvõimelises eas olevatele naistele 
 

Bosentaan võib kahjustada sündimata lapsi, kes on eostatud enne ravi või ravi ajal. Loomkatsed on 
näidanud reproduktiivtoksilisust.  

 
 Ärge võtke bosentaani kui te olete rase või planeerite rasestuda. 

 Kui te võite rasestuda, kasutage bosentaan-ravi ajal usaldusväärset rasestumisvastast 
meetodit (kontratseptsioon). Teie arst või günekoloog nõustab teid usaldusväärsete 
rasestumisvastaste meetodite osas bosentaan-ravi ajaks.   
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 Kuna bosentaan võib vähendada hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsust (sh 
suukaudsed, süstitavad, implanteeritavad või plaastrid), ei ole see meetod üksi 
usaldusväärne. Seetõttu, kui te kasutate hormonaalseid kontratseptiive, peate te lisaks 
kasutama barjäärimeetodit (naiste kondoom, pessaar, rasestumisvastase ainega käsn või 
teie partner peab kasutama kondoomi).  

 Kui te olete viljastumisvõimelises eas, on soovitatav bosentaani võtmise ajal teostada rasedustesti 
iga kuu.  

 Öelge otsekohe oma arstile, kui te rasestute bosentaani võtmise ajal või plaanite rasestuda 
lähiajal.  

 
Vereanalüüsid maksafunktsiooni ja aneemia (madal hemoglobiinitase) määramiseks 

 
Mõnedel bosentaani võtvatel patsientidel on täheldatud häireid maksafunktsiooni testides ja aneemiat 
(madal hemoglobiinitase). Bosentaan-ravi ajal teostab teie arst regulaarselt vereanalüüse 
maksafunktsiooni muutuste ja hemoglobiinitaseme määramiseks.  

 
Maksafunktsioonitestid tuleb teostada: 

 
 enne ravi alustamist 

 edaspidi kuuajaliste intervallidega kogu ravikuuri ajal 

 2 nädalat pärast igat annuse suurendamist 
 

Sümptomid, mis viitavad, et teie maks ei tööta korralikult: 
• iiveldus (oksendamise tunne)  
• oksendamine 
• palavik (kõrge temperatuur)  
• valu kõhus (maos)  
• ikterus (naha või silmavalgete kollaseks muutumine)  
• tume uriin 
• nahasügelus 
• letargia või väsimus (ebatavaline väsimus või kurnatus)  
• gripilaadne sündroom (liiges- ja lihasvalu koos palavikuga)  
 
Kui te märkate mõnda neist nähtudest: öelge otsekohe oma arstile 

 
Vereanalüüsid aneemia määramiseks tuleb teha:  

 
 enne ravi alustamist 

 igakuiselt ravi esimese 4 kuu jooksul ja 

 seejärel kvartaalselt 
 
Bosentaan ja muud ravimid 
 

Teatud ravimeid ei tohi kasutada koos Bosentan Accord´iga või tuleks koos bosentaaniga kasutada 
ettevaatusega. Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete 
kasutada muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita saadaolevaid ravimeid.   
 
Eriti oluline on öelda oma arstile, kui te võtate: 

 
 hormonaalseid kontratseptiive – kuna see ei ole bosentaan-ravi ajal efektiivne 

rasestumisvastane meetod. Teie arst ja/või günekoloog määrab teile sobiliku rasestumisvastase 
meetodi.   

 glibenklamiidi (diabeedi raviks) – see kombinatsioon võib suurendada kõrvaltoimete tekkeriski.   

 tsüklosporiin A-d (ravim, mida kasutatakse siirdamisjärgselt või psoriaasi raviks) või mõnda 
muud ravimit, mida kasutatakse siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks – see 
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kombinatsioon on vastunäidustatud, kuna need ravimid võivad suurendada bosentaani 
kontsentratsiooni teie veres.   

 flukonasooli (või teisi seeninfektsioonide raviks kasutatavaid ravimeid) – kuna see ravim võib 
suurendada bosentaani kontsentratsiooni teie veres.  

 rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi raviks) – kuna see ravim võib vähendada bosentaani 
efektiivsust.  

 HIV raviks kasutatavaid ravimeid – see kombinatsioon ei ole soovitatav. 

 varfariini (kasutatakse verehüüvete vältimiseks) ja simvastatiini või muid “statiine” (kasutatakse 
kolesterooli taseme alandamiseks) tuleb kasutada ettevaatusega 

 
Neid ravimeid võib saadaval olla erinevate nimedega. Küsige nõu tervishoiutöötajalt, kui te ei ole 
kindel, milline ravim kuulub ülevalpool toodud loetellu.  

 Olge teadlik, mis ravimeid te kasutate 
  Tehke nendest nimekiri ja näidake seda oma arstile või apteekrile, kui teile määratakse uus 

ravim.  
 
Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka bosentaan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Väga sageli ja sageli tekkinud kõrvaltoimed, mis ilmnesid kliiniliste uuringute käigus ja 
turuletulekujärgselt, on loetletud allpool:  
 
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st): 
• Peavalu 
• Häired maksafunktsiooni testides 
• Turse (jalgade või pahkluude paistetus või muud vedelikupeetusele viitavad sümptomid) 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st): 
• Aneemia (punaste vereliblede vähesus) või hemoglobiinitaseme langus 
• Nahaõhetus 
• Ülitundlikkusreaktsioonid (sealhulgas nahapõletik, kihelus ja lööve) 
• Gastroösofageaalne reflukshaigus (maohappe tagasivool) 
• Kõhulahtisus 
• Nahapunetus 
• Sünkoop (minestus) 
• Südamepekslemine (kiired või ebaregulaarsed südamelöögid) 
• Madal vererõhk 
 
Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui märkate mistahes muid kõrvaltoimeid, mida ei ole  
selles infolehes või pakendi infolehes loetletud, või allergilise reaktsiooni nähte (nt näo või keele 
paistetus, nahalööve, nahasügelus) Bosentan Accord’i võtmise ajal või kui mõni eespool nimetatud 
kõrvaltoimetest teile muret valmistab, rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka 
selline, mida selles infolehes ega pakendi infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise 
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
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Bosentaan võib aidata parandada koormustaluvust. Bosentaan laiendab pulmonaalartereid, 
kergendades südame tööd vere pumpamisel. See alandab vererõhku ja leevendab teie haiguse  
sümptomeid. 
Iga patsiendi reaktsioon bosentaan-ravile võib erineda, mistõttu on oluline teil enda paranemist 
arutada oma arstiga. Samuti on oluline kinni pidada planeeritud arstivisiitide aegadest ning 
kontrollida vere- ja maksaanalüüse regulaarselt. Kui te olete viljastumisvõimelises eas ja võtate 
bosentaani, on soovitatav teostada rasedustest igakuiselt.  
Kui te soovite rohkem teada oma seisundist, olete milleski ebakindel või teil tekivad kõrvaltoimed, 
konsulteerige oma arstiga. 
 
 

 
Viited: 

 
Pakendi Infoleht: teave kasutajale 

 
Ravimi omaduste kokkuvõte 

 


