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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Atropiin, parenteraalne ravimvorm 
 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes 

arsti soovitusel. 
 

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 atropiin ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne atropiini kasutamist 

3. Kuidas atropiini kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas atropiini säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on atropiin ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine atropiin on kolinoblokaator. Atropiin pärsib näärmete sekretsiooni, pidurdab seedetrakti 

peristaltikat ning kõrvaldab uitnärvi pidurdava toime südamele, mille tulemusena südamerütm 

kiireneb. 

Parenteraalselt manustatavat atropiini kasutatakse üldanesteesia eelselt premedikatsiooniks, et 

vähendada sekretsiooni ja südamelöögisageduse kiirendamiseks bradükardiliste südame rütmihäirete 

korral. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne atropiini kasutamist 

 

Ärge kasutage atropiini: 

 

- kui olete atropiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline 

- kui teil on suletudnurga glaukoom või anatoomiliselt kitsas silmanurk. Kahtluse korral pidage 

enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga. 

- kui teil on paralüütiline iileus 

- kui te toidate last rinnaga 

- kui teil raskusi urineerimisega 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Enne atropiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

 

- kui te olete rase või üritate rasestuda. 

- kui teil on palavik. 

- kui teil esineb püloruse stenoos e. maolukuti ahenemine, s.o. seisund, mille korral on 

raskendatud toidu liikumine maost soolde. 

- kui teil esineb soolepõletik, mille korral esineb väljaheites verd ja lima. 

- kui teil on mingeid probleeme südametööga, nt suurenenud südame löögisagedus (tahhükardia). 
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Kui teil esineb mõni ülalmainitud seisunditest, siis rääkige sellest enne atropiini kasutamist kindlasti 

oma arstiga. 

 

Muud ravimid ja atropiin 

 

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

ravimeid. 

 

Eriline ettevaatus on vajalik, kui atropiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega: 

- Allergiavastased ravimid (antihistamiinikumid) 

- Depressioonivastased ravimid (tritsüklilised antidepressandid) 

- Ravimid, mida kasutatakse skisofreenia ja teiste psühhiaatriliste haiguste raviks 

(butürofenoonid ja fenotiasiinid) 

- Amantadiin (ravim, mida kasutatakse Parkinsoni tõve puhul) 

- Metoklopramiid (iivelduse vastane ravim) 

 

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos 

atropiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada 

kõrvaltoimeid.  

 

Rasedus, imetamine ja viljakus 

 

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist 

nõu oma arstiga. Te ei tohi kasutada seda ravimit, kui te toidate last rinnaga. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Atropiin vähendab reaktsioonikiirust ja tähelepanuvõimet, võib mõjutada teie nägemist või ka teie 

üldist enesetunnet. Kui te ei näe hästi või tunnete ennast halvasti, siis ei tohi te juhtida autot ega 

töötada masinatega. 

 

 

3. Kuidas atropiini kasutada 

 

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 

pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Kui te kasutate atropiini rohkem kui ette nähtud 
 

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või 

keegi teine on kasutanud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke 

kaasa selle ravimi pakend. 

 

Kui te unustate atropiini võtta 
 

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis 

jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral 

võtmata. 

 

Kui te lõpetate atropiini kasutamise 

 

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. 

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 
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Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 

 

Atropiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: 

 

Silma kahjustused: 

Pupilli suurenemine, silma siserõhu suurenemine. 

 

Immuunsüsteemi häired: 

Nahalööve, ülitundlikkusreaktsioonid. 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: 

Nahalööve, nahapunetus, higistamise vähenemine, naha kuivus. 

 

Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid: 

Palavik 

 

Südame häired: 

Pulsisageduse suurenemine, südame pekslemine, ebaregulaarne südametöö. 

 

Neerude ja kuseteede häired: 

Urineerimisraskused 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: 

Bronhhide sekretsiooni vähenemine. 

 

Seedetrakti häired: 

Iiveldus, oksendamine, suu kuivus, janu, kõhukinnisus. 

 

Psühhiaatrilised häired: 

Rahutus, segasus, desorientatsioon, hallutsinatsioonid, deliirium. 

 

Närvisüsteemi häired: 

Raskus rääkimisel ja neelamisel, liigutuste koordinatsioonihäire (ataksia). 

 

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 atropiini säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg 

viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt. 

 

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. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/maia/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LF8T292H/www.ravimiamet.ee
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Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015. 
 

 

 

 


