
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Water for Injections CSL Behring 
Süsteravimi lahusti 

 
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. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Water for Injections CSL Behring ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Water for Injections CSL Behring’i kasutamist 
3. Kuidas Water for Injections CSL Behring’it manustatakse 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Water for Injections CSL Behring’it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Water for Injections CSL Behring ja milleks seda kasutatakse 
 
Steriliseeritud süsteravimi lahustit kasutatakse veega segamist vajavate teiste ravimite lahustamiseks ja 
lahjendamiseks, enne kui neid võib manustada süstena või infusioonina (tilgutina) teie veeni, 
lihastesse või teistesse keha kudedesse. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Water for Injections CSL Behring’i kasutamist 
 
Järgnevates lõikudes on teave, millega teie ja teie arst peate arvestama, enne kui te kasutate Water for 
Injections CSL Behring’it. 
 
Ärge kasutage Water for Injections CSL Behring’it: 
• eraldi süstena või infusioonina. 
Water for Injections CSL Behring’t tohib kasutada ainult selleks ettenähtud ravimite lahustamiseks ja 
lahjendamiseks. 
Te peate lugema oma ravimi või ravimite, mille segamiseks on kasutatud Water for Injections CSL 
Behring’it, infolehti. Selle põhjal saate hinnata, kas teile võib lahust manustada või mitte. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Water for Injections CSL Behring’it ei tohi kasutada iseseisvalt. Enne kui te kasutate Water for 
Injections CSL Behring’it: 
• tuleb seda alati segada ühe või mitme ravimiga. 
 
Enne kui teile manustatakse ravimeid, mis on segatud Water for Injections CSL Behring’iga, 
kontrollib teie arst, et ravimid: 

• on Water for Injections CSL Behring’iga stabiilsed, 
• ei tekita üksteisega koostoimeid. 

 
Muud ravimid ja Water for Injections CSL Behring 
Lugege palun oma Water for Injections CSL Behring’iga segatud ravimi infolehte. Neid ravimeid, mis 
teadaolevalt ei sobi süsteravimi lahustiga, ei tohi kasutada. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Lugege palun oma Water for Injections CSL Behring’iga segatud ravimi infolehte. 



 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Water for Injections CSL Behring ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Igasugune 
toime teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele sõltub sellest, milliseid ravimeid te kasutate 
koos Water for Injections CSL Behring’iga. 
 
 
3.  Kuidas Water for Injections CSL Behring’it kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Teie arst otsustab, kui palju te vajate ning millal ja kuidas tuleb seda manustada. See sõltub ravimist 
või ravimitest, mida te peate koos Water for Injections CSL Behring’iga kasutama. 
Kasutage süsteravimi lahust ainult siis, kui see on selge, värvitu, ilma nähtavate osakesteta ja pakend 
on kahjustamata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Lugege palun oma Water for Injections CSL Behring’iga segatud ravimi infolehte. 
 
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 Water for Injections CSL Behring’it säilitada 
 
Ärge kasutage Water for Injections CSL Behring’it pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sildil 
ja karbil. 
 
• Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
• Mitte lasta külmuda. 
• Teie arst teavitab teid, kuidas hävitada kasutamata ravim või jäätmematerjal. 
• Pärast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Pärast ravimi manustamiskõlblikuks muutmist Water for Injections CSL Behring’iga kontrollige 
manustamiskõlblikuks muudetud ravimi kasutusaegset kõlblikkusaega ravimi infolehest. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Water for Injections CSL Behring sisaldab 
Ühes viaalis on ainsaks koostisosaks steriilne süsteravimi lahus. 
 
Kuidas Water for Injections CSL Behring välja näeb ja pakendi sisu 
Water for Injections CSL Behring on selge, värvitu vedelik. 
 
 
 
 



Pakendi suurus (1 viaal pakendis) Pakendi kirjeldus 
 
2 ml; 2,5 ml; 3 ml; 4 ml; 5 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,6 ml, 10 ml 

 
 
 
 
 
 
 

15 ml 
 
 
 
 
 
 

20 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 ml, 50 ml 
 
 

 
Süstevesi on 6 ml selges klaasviaalis, mis on 
suletud klorobutüülist või bromobutüülist 
kummikorgiga ja alumiiniumist gofreeritud 
korgiga, millel on polüpropüleenist plastkate. 
Täitmise maht: 
2 ml (ülejääk 0,3 ml): sinine/violetne, 
2,5 ml (ülejääk 0,3 ml): sinine/sinine, 
2,5 ml (ülejääk 0,4 ml): sinine/laimivärv, 
2,5 ml (ülejääk 0,6 ml): sinine/helesinine, 
3 ml (ülejääk 0,4 ml): sinine/oranž, 
4 ml (ülejääk 0,3 ml): sinine/hall, 
5 ml (ülejääk 0,4 ml): sinine/roheline 
 
Süstevesi on 10 ml selges klaasviaalis, mis on 
suletud klorobutüülist või bromobutüülist 
kummikorgiga ja alumiiniumist gofreeritud 
korgiga, millel on polüpropüleenist plastkate. 
Täitmise maht: 
5,6 ml (ülejääk 0,46 ml): sinine/laimiroheline, 
10 ml (ülejääk 0,5 ml): sinine/sinine. 
 
Süstevesi on 15 ml selges klaasviaalis, mis on 
suletud klorobutüülist või bromobutüülist 
kummikorgiga ja alumiiniumist gofreeritud 
korgiga, millel on polüpropüleenist plastkate. 
Täitmise maht: 
15 ml (ülejääk 0,5 ml): sinine/sinine. 
 
Süstevesi on 25 ml selges klaasviaalis, mis on 
suletud klorobutüülist või bromobutüülist 
kummikorgiga ja alumiiniumist gofreeritud 
korgiga, millel on polüpropüleenist plastkate. 
Täitmise maht: 
20 ml (ülejääk 1 ml): sinine/sinine. 

 
Süstevesi on 50 ml selges klaasviaalis, mis on 
suletud klorobutüülist või bromobutüülist 
kummikorgiga ja alumiiniumist gofreeritud 
korgiga, millel on polüpropüleenist plastkate. 
Täitmise maht: 
40 ml (ülejääk 1,5 ml): sinine/sinine 
50 ml (ülejääk 2 ml): sinine/sinine. 

 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
CSL Behring GmbH, 
Emil-von-Behring-Strasse 76, 
35041 Marburg,  
Saksamaa 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 



Austria Wasser für Injektionszwecke CSL Behring Lösungsmittel 
zur Herstellung von Parenteralia  

Belgia Water voor injecties CSL Behring, oplosmiddel voor 
parenteraal gebruik 

Bulgaaria ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ CSL Behring разтворител за 
парентерално приложение 

Horvaatia Voda za injekcije CSL Behring otapalo za parenteralnu 
uporabu 

Küpros, Kreeka Ύδωρ για ενέσιμα /CSL Behring 
Tšehhi, Eesti, Malta,  Water for Injections CSL Behring 
Slovakkia, Ühendkuningriik 
Taani Vand til injektionsvæsker “CSL Behring“ 
Soome Injektionesteisiin käytettävä vesi CSL Behring 
Prantsusmaa EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES CSL 

BEHRING, solvant pour préparation parentérale 
Saksamaa Wasser für Injektionszwecke CSL Behring 
Ungari Injekcióhoz való víz CSL Behring oldószer parenterális 

készítménye khez 
Island Vatn fyrir stungulyf CSL Behring 
Iirimaa Water for Injections solvent for parenteral use 
Itaalia ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI CSL 

Behring 
Läti Water for Injections CSL Behring šķīdinātājs parenterālai 

lietošanai 
Leedu Water for Injections CSL Behring tirpiklis parenteriniam 

vartojimui 
Luksemburg Eau pour préparation injectable CSL Behring 
Holland Water voor injecties CSL Behring, oplossing voor 

parenteraal gebruik 
Norra Vann til injeksjonsvæsker CSL Behring 
Poola Woda do wstrzykiwań CSL Behring 
Portugal Água para preparações injetáveis CSL Behring 
Rumeenia Apă pentru preparate injectabile CSL Behring, solvent 

pentru preparate parenterale 
Sloveenia Voda za injekcije CSL Behring vehikel za parenteralno 

uporabo 
Hispaania Agua para preparaciones inyectables CSL Behring 

disolvente para uso parenteral EFG 
Rootsi Vatten för injektionsvätskor CSL Behring 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2021. 


