Pakendi infoleht: teave kasutajale
Aknefug-EL, 10 mg/ml nahalahus
Erütromütsiin
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 Aknefug-EL ja milleks seda kasutatakse

Aknefug-EL on antibakteriaalne ja põletikuvastane nahalahus.
Aknefug-EL`i kasutatakse akne põletikuliste vormide (paapulite ja pustulitega) välispidiseks
paikseks raviks.
2.

Mida on vaja teada enne Aknefug-EL’i kasutamist

Ärge kasutage Aknefug-EL’i
kui olete erütromütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
kui teil esineb allergia (ülitundlikkus) makroliidantibiootikumide suhtes;
kui te olete eakas.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Aknefug-EL`i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Vältige ravimi sattumist silma, ninna ja suhu, kuna ravimis sisalduv alkohol võib
põhjustada limaskesta ärritust.
Nahaärritusi, nt punetus ja põletustunne, võib esineda sagedamini või intensiivsemalt kui
kasutada Aknefug- EL`i koos teiste alkoholi sisaldavate geelide, lahuste või paiksete
puhastusvahendite/seepidega.
Lapsed
Mitte kasutada lastel vanuses kuni 12 aastat.
Muud ravimid ja Aknefug-EL
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Erütromütsiinil (Aknefug-EL`i toimeaine) võib esineda osalist ristuvat resistentsust
haigusetekitajate osas linkomütsiini ja klindamütsiiniga.

Aknefug-EL koos toidu, joogi ja alkoholiga
Puuduvad
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.
Aknefug-EL`i võib kasutada raseduse ajal kuna erütromütsiin ei imendu olulisel määral naha
kaudu vereringesse ning seetõttu ei eeldata sündimata lapsel kõrvaltoimeid.
Aknefug-EL`i võib kasutada imetamise ajal. Vältida tuleks imetatava lapse kontakti emal
ravitava kehapiirkonnaga, et vältida erütromütsiini sattumist imiku suhu.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ettevaatusabinõud pole vajalikud.
3.

Kuidas Aknefug-EL`i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Aknefug-EL on nahalahus, mis on ette nähtud paikseks kasutamiseks nahal.
Kui arst pole määranud teisiti, siis kanda Aknefug-EL kahjustatud nahapiirkonnale õhukese
kihina 2 korda päevas.
Aknefug-EL`i kantakse nahale aplikaatori (25 ml pakendis) või vatipulgakese abil, mis võetakse
iga kord uus.
Ravi Aknefug-EL’iga ei tohiks ületada 6 nädalat.
Pikaajalise kasutamise järel võivad sümptomid halveneda teatud bakterite resistentsuse
(bakterite tundlikkuse puudumine) ilmnemisel ja teatud bakteritest põhjustatud nahapõletiku
tõttu.
Kui te kasutate Aknefug-EL’i rohkem kui ette nähtud:
Jätkake järgmisel korral ravi tavalise annusega.
Aknefug-EL on ettenähtud kasutamiseks ainult välispidiselt nahale. Tahtmatu allaneelamise
korral (eriti lastel) tuleks meeles pidada, et Aknefug-EL sisaldab alkoholi (2-propanooli), mistõttu
kontakteeruge viivitamatult arstiga. Juhuslikul ravimi allaneelamisel on täheldatud samu seedetrakti
kõrvaltoimed nagu suukaudsel erütromütsiini manustamisel.
Kui te unustate Aknefug-EL`i kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi tavapärase
annusega.
Kui te lõpetate Aknefug-EL`i kasutamise
Palun rääkige oma arstiga ravi võimaliku jätkamise osas.
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.
Kui teil tekib mõni kõrvaltoimetest, mida on allpool nimetatud, katkestage Aknefug-EL`i
kasutamine ning konsulteerige arstiga nii kiiresti kui võimalik.
Väga harv (vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st ravitud patsiendist): võib esineda
kontaktallergia, follikuliit (karvanääpsupõletik) ja urtikaaria (nõgestõbi).

Aeg-ajalt (vähem kui 1-l patsiendil 100-st kuid rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st ravitud
patsiendist): peamiselt 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.
Teadmata: Kõhulahtisus, ebamugavustunne kõhus, valu ülakõhus.
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.
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Kuidas Aknefug-EL`i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Aknefug-EL`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pudel välispakendis valguse eest kaitstult.
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.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aknefug-EL sisaldab:
- Toimeaine on erütromütsiin. 1 ml lahust sisaldab 10 mg erütromütsiini.
- Teised koostisosad on isopropüülmüristaat, 2-propanool.
Kuidas Aknefug-EL välja näeb ja pakendi sisu:
Aknefug-EL on läbipaistev värvitu lahus pruunis klaaspudelis. Pudelid sisaldavad 25 ml
(kaasas aplikaator), 50 ml ja 60 ml nahalahust.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja:
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:
AS Sirowa Tallinn
Salve 2c
11612 Tallinn
Tel: 6 830 700
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015

