
PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

 

                                                         Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

Metronidasool 

Vaginaalsuposiidid, 500 mg 

 

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 palun nõu arsti või apteekriga. 

– Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,     

   isegi kui haigussümptomid 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. 

 

 

Infolehe sisukord 

1.Mis ravim on metronidasool ja milleks seda kasutatakse 

2.Mida on vaja teada enne metronidasooli kasutamist 

3.Kuidas metronidasooli kasutada 

4.Võimalikud kõrvaltoimed 

5.Kuidas metronidasooli säilitada 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

 

1. Mis ravim on metronidasool ja milleks seda kasutatakse 

 

Metronidasooli kasutatakse metronidasoolile tundlike algloomade ja mikroorganismide poolt põhjustatud 

vaginiidi (tupepõletik) ja vulviidi (häbemepõletik) raviks. 

Vaginaalsuposiit sisaldab 500 mg metronidasooli.  

 

 

2. Mida on vaja teada enne metronidasooli kasutamist  

 

Ärge kasutage metronidasooli: 

- kui te olete metronidasooli ja teiste imidasoolide suhtes allergiline. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Pikaajalise ravi korral tuleb regulaarselt teha vereanalüüse (leukopeenia oht). 

Ravi tuleb lõpetada pearingluse tekkimisel. 

Vaginaalsuposiitide samaaegne kasutamine koos kondoomi või tupepessaariga võib 

suurendada nende purunemise riski. 

 

Metronidasool koos alkoholiga: 

Alkoholi tarvitamine on ravi ajal vastunäidustatud. 

 

Rasedus ja imetamine 

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Metronidasooli ei ole soovitatav raseduse 



ja imetamise ajal kasutada. 

 

Muud ravimid ja metronidasool 

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Metronidasooli ei soovitata kasutada 

koos disulfiraami, kaudse toimega antikoagulantide (varfariin) ja mittepolariseerivate 

müorelaksantidega (vekuroonium) . 

 

 

3. Kuidas metronidasooli kasutada  

 

Kasutage metronidasooli sisaldavaid suposiite alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole 

milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Arst määrab sobiva annuse ja annab teile täpsed juhised. 

Tavaline annus on 1 suposiit tuppe panna õhtul enne magamaminekut, lamavas asendis. 

Ravi kestus on 7...10 päeva. 

Vajadusel kombineeritakse suukaudse raviga. 

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.  

 

Kui te kasutate metronidasooli rohkem kui ette nähtud: 

Spetsiifilisi üleannustamise sümptome ei ole kirjeldatud. 

 

Kui te unustate metronidasooli kasutada: 

Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata. Jätkake ravimi 

kasutamist, kuni kõik välja kirjutatud suposiidid on kasutatud. 

 

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

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka metronidasool põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  

Harva esinevad järgnevad kõrvaltoimed: iiveldus, metallimaitse suus, isutus, valu ülakõhus, oksendamine, 

kõhulahtisus, peavalu, pearinglus, nahalööve või sügelus. Pikaajalise ravi korral suurte annustega võib 

tekkida leukopeenia ja perifeerne neuropaatia, mis taanduvad ravi lõpetamisel. 

Võimalk on uriini värvuse muutus punakas-pruuniks (tingitud metronidasooli metaboliitidega 

seotud pigmentidest). 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka 

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 

Kui mistahes kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei 

ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 

 

 

5. Kuidas metronidasooli säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  

Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitstult. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 

viimasele päevale. 

 



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. LISAINFO 

 

Müügiloa hoidja 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 
 

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2012 


