
 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale  
   

Vermox 100 mg tabletid  
mebendasool  

  
  
Enne ravimi võtmist 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 Vermox 100 mg tabletid (edaspidi Vermox) ja milleks neid kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Vermox´i võtmist  
3. Kuidas Vermox´it võtta   
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5  Kuidas Vermox´it säilitada  
6.  Pakendi sisu ja muu teave  
  
  
1.  Mis ravim on Vermox ja milleks seda kasutatakse  
  
Vermox on parasiitussidevastane ravim, mis on näidustatud naaskelsaba (enterobioos, Enterobius 

vermicularis), limuksolkmete (askariaas, Ascaris lumbricoides ), piuglaste (trihhuroos, Trichuris 

trichiura) ja kidausside (ankülostomaas, Ancylostoma duodenale, Necator americanus) poolt 
põhjustatud seedetrakti ühe infestatsiooni või segainfestatsioonide raviks.  
  
Vermox on näidustatud täiskasvanutele ja lastele.  
  
  
2.  Mida on vaja teada enne Vermox´i võtmist   
  
Vermox´it ei tohi võtta 
- kui olete mebendasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.  
  
Hoiatused ja ettevaatusabinõud  

Enne Vermox´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
Võtke alati Vermox´it täpselt nii, nagu arst on teid juhendanud ja pidev meditsiiniline jälgimine on 
vajalik kuni sümptomite taandumiseni (nt tuleb uurida väljaheidet).  
  
Isiklik hügieen on ravi ajal ja pärast ravi väga oluline, et vältida infektsioonide taasteket ja levikut 
teistele inimestele.  
  
Lapsed  

Alla 2-aastaseid lapsi ei tohi Vermox’iga ravida, välja arvatud juhul, kui raviarst on nii otsustanud. 
Alla 2-aastastel lastel on oht krampide tekkeks.  
  
Muud ravimid ja Vermox  

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid.   



 

 

Mebendasooli ja metronidasooli (kasutatakse bakteriaalsete ja algloomade nakkuste raviks) 
samaaegset kasutamist tuleb vältida tõsiste kõrvaltoimete riski tõttu.  
Teiste ravimite, nt tsimetidiini (kasutatakse kõrvetiste raviks) samaaegne kasutamine võib mõjutada 
Vermox´i toimet, seepärast küsige sellistel juhtudel nõu oma arstilt.  
  
Vermox koos toidu ja joogiga  

Vermox´it on soovitatav võtta pärast sööki koos vähese koguse veega. Ravi ajal ei ole vajalik lahtistite 
ega muu dieedi kasutamine.   
  
Rasedus ja imetamine  

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arstiga.  
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib Vermox´it võtta vaid erandjuhtudel vastavalt arsti juhistele.  
  
Autojuhtimine ja masinatega töötamine  
Vermox ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.  
  
Vermox sisaldab värvainet päikeseloojangukollane (E110) 

Värvaine päikeseloojangukollane (E110) võib tekitada allergilisi reaktsioone. 
 

Vermox sisaldab naatriumi  

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt 
“naatriumivaba”.  
 
 
3.  Kuidas Vermox´it võtta   
  
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõo oma arsti või apteekriga.  
  
Vermox’i annustamise ja ravi kestuse peab määrama arst vastavalt parasiitussnakkuse liigile. Ravi 
kestus on tavaliselt 1-3 päeva. Arsti poolt määratud annusest tuleb kinni pidada ning vajalik on pidev 
meditsiiniline jälgimine kuni sümptomite täieliku kadumiseni (nt võetakse vastav väljaheite proov).  
  
Soovitatavad annused on järgmised:  
  
Enterobiaas (naaskelsabad):  
Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 2 aasta vanusest 100 mg (1 tablett) ühekordse annusena. 
Järgides arsti juhiseid, võib ravi vajadusel 2 ja 4 nädala pärast korrata.  
  
Askariaas (solkmed), trihhuriaas (piuglased), ankülostomiaas (kidaussid) ja segainfestatsioonid:  
Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 2 aasta vanusest 200 mg ööpäevas (1 tablett hommikul ja 1 
tablett õhtul) kolmel järjestikusel päeval.  
  
Tableti võib alla neelata tervena või neelamise kergendamiseks närida või katki teha ning võtta vähese 
koguse veega pärast sööki. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi 
allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks. Enne väiksele lapsele manustamist 
purustage tablett.  
Alati jälgige last selle ravimi võtmise ajal. 
Lahtistid või spetsiaalne dieet ei ole ravi ajal vajalikud.  
  
Kui te võtate Vermox´it rohkem, kui ette nähtud  

Kui teie või teie laps on võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole või 
lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke endaga kaasa ravimi pakend ja infoleht. 



 

 

Kui olete juhuslikult sisse võtnud rohkem tablette, kui arst on teile määranud, võivad ilmneda 
kõhukrambid, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.  
Pikka aega suuremate annustega ravitud patsientidel on harva teatatud pöörduvatest 
maksaprobleemidest, maksapõletikust, neeruprobleemidest ja teatud valgete vererakkude hulga 
vähenemisest (neutropeeniast).  
Spetsiifilist antidooti (vastumürki) ei ole. Esimese tunni jooksul pärast sissevõtmist võib teha 
maoloputust. Vajadusel võib manustada aktiveeritud sütt.   
  
Kui te unustate Vermox’it võtta  
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine tablett 
tavapärasel ajal ning edaspidi jätkake ravimi võtmist nii, nagu arst on teile öelnud.  
  
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.  
  
Nagu kõik ravimid, võib ka Vermox põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. Pöörduge kohe oma arsti 
poole, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest. Sagedus on teadmata:  
  
- Nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria), allergiline turse (angioödeem; näo, kurgu, suu või kõri 

turse), hingamisraskused, minestuse tunne.  
- Raske haigus koos villilise lööbega nahal, suu, silmade ja genitaalide ümbruses. Laiaulatuslik 

lööve koos villide ja naha mahakoorumisega (Stevensi-Johnsoni sündroom). Raske haigus 
koos villilise lööbega (naha mahakoorumine rohkem kui 30% kehapinna ulatuses - toksiline 
epidermaalne nekrolüüs).  

  
Kõrvaltoimed, millest on teatatud Vermox’i kasutamisel, on järgmised:  
  
Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st):  
- kõhuvalu.  
  
Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st):  
- ebamugavustunne kõhus, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine;  
- lööve.  
  
Harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st):  
- pearinglus.  
  
Väga harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st):  
- glomerulonefriit* (neerude põletik);  
- agranulotsütoos* (valgete vererakkude hulga märkimisväärne langus, mille tõttu on 

infektsioonide teke rohkem tõenäoline).  
  
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):  
- neutropeenia (teatud valgete vererakkude hulga langus, mistõttu tekivad infektsioonid 

sagedamini);  
- ülitundlikkusreaktsioonid, mõnikord rasked;  
- krambid;  
- hepatiit (maksapõletik);  
- häired maksafunktsiooninäitajates;  
- rasked nahareaktsioonid;   



 

 

- eksanteem (naha mahakoorumine);  
- angioödeem (allergiline turse);  
- urtikaaria (nõgestõbi);  
- alopeetsia (juuste kaotus).  
  
Täiendavad kõrvaltoimed lastel 
Väga harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st): 
- krambid  
 
Kõrvaltoimetest teatamine  

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 Vermox´it säilitada  
  
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle 
kuu viimasele päevale.  
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.  
  
  
6.  Pakendi sisu ja muu teave  

  
Mida Vermox sisaldab:  

- Toimeaine on mebendasool. Üks tablett sisaldab 100 mg mebendasooli. 
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, talk, maisitärklis, 

naatriumsahhariin, magneesiumstearaat, hüdrogeenitud taimne õli, apelsini lõhna- ja 
maitseaine, naatriumlaurüülsulfaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, päikeseloojangukollane 
(E110). 

 
Kuidas VERMOX välja näeb ja pakendi sisu  

Lamedad, ümmargused, kaldservadega kahvatuoranžid tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon, 
poolitusjoone mõlemal poolel on märgistus "Me/100". Tableti. teisel poolelon märgistus "Janssen". 
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti 
võrdseteks annusteks jagamiseks.  
  
PVC/Al blister, mis on pakendatud pappkarpi. 
Pakendis on 6 tabletti.  
  
Müügiloa hoidja ja tootja  

Teisese müügiloa hoidja: 
UAB Ideal Trade Links 
Kerupės g. 17, Zapyškis 
LT-53431 Kauno r. 
Leedu 
tel: +37065796198 
 
Tootja:  
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. 
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B 



 

 

Queluz de Baixo 
2730-055 Barcarena 
Portugal  
 

Ümberpakendaja: 
UAB „Entafarma“ 
Klonėnų vs. 1 
LT-19156 Širvintų r. sav.  
Leedu 
 
või  
 
Cefea Sp. z o.o. S.K. 
ul. Działkowa 56 
02-234 WarszawaPoola 
 
või  
 
Medezin Sp. z o.o. 
Ul. Księdza Kazimierza Janika 14 
Konstantynow  Łódzki 
95-050 Łódzkie 
Poola 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun teisese müügiloa hoidja kohaliku 

esindaja poole: 

Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 
Lelle tn 24, Kesklinna linnaosa 
Tallinn, Harju maakond, 11318 
Eesti 
 

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2023. 


