PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Tabletid, 600mg
Prasikvanteel

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või
apteekrile
Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis toime on prasikvanteelil
2. Mida on vaja teada enne ravimi võtmist
3. Kuidas ravimit võtta
4. Võimalikud prasikvanteeli kõrvaltoimed
5. Kuidas ravimit säilitada
6. Lisainfo
1. MIS TOIME ON PRASIKVANTEELIL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Ravimi toimeaine prasikvanteel on suu kaudu hästi imenduv isokinoliini derivaat. Põhjustab
parasiidi lihastes motoorse lõpp-plaadikese piisava depolarisatsiooni ja sellega kutsub esile parasiidi
lihaskonnas spastilise (krampliku) halvatuse. Suuremates annustes ka surmab parasiidi.
Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse 1-2 tunni möödudes. Ravitoime saavutamiseks
on vajalik 4-6 tunni (maksimaalselt 10 tundi) vältel hoida ravimi kontsentratsiooni plasmas
0,19mg/l.
Prasikvanteel läbib hematoentsefaalset barjääri. Rinnapiimas on 20-25% vereseerumis olevast
ravimi kontsentratsioonist. Prasikvanteel metaboliseeritakse maksas ning see eritub neerude kaudu.
90% kogu kontsentratsioonist eritub 24 t jooksul. Neerude puudulikkuse korral aeglustub eritumine
ja maksafunktsiooni häire korral häirub prasikvanteeli metaboliseerumine,
Prasikvanteeli kasutatakse teatud helmintooside e nugiusshaiguste (parasiitusside poolt põhjustatud
haiguste) raviks, näiteks tenioos (paelusstõbi) (k.a tsüstitserkoos), difüllobotrioos (laiusstõbi),
hümenolepiaasi (kääbuspaelusstõbi), skistosomoosi (kakssuulastõbi) ja maksa imiussinfektsioonid.
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RAVIMI VÕTMIST
Ärge võtke prasikvanteeli sisaldavat ravimit
Kui te olete allergiline (ülitundlik) prasikvanteeli või ravimi mõne koostisosa suhtes
Kui teil on silma tsüstitserkoos
Koos rifampitsiiniga
Kui te olete rase ja/või toidate last rinnaga
Patsient, kes on alla 4-eluaasta vana
Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.
Manustamisel koos deksametasooni, karbamasepiini või fenütoiiniga tugevneb prasikvanteeli
toime. Prasikvanteeli biosaadavus väheneb tsimetidiiniga koosmanustamisel.
Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kuna prasikvanteeli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid ohutuse kohta, ei soovitata
kasutada raseduse esimesel trimestril ravimeid, mis sisaldavad prasikvanteeli.
Prasikvanteel eritub rinnapiima, mistõttu ühekordsel manustamisel tuleb imetavatel naistel rinnaga
toitmine katkestada 72 tunniks.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Prasikvanteel võib põhjustada uimasust, seetõttu pärast ravikuuri lõppu tuleb hoiduda
autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest 24 t jooksul.
3.
KUIDAS RAVIMIT VÕTTA
Võtke ravimit, mis sisaldab prasikvanteeli alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.
Prasikvanteeli annuse määrab teile arst, sõltuvalt teie haiguse tüübist
tenioosi raviks 10mg/kg ühekordselt suukaudselt
difüllobotrioosi ja hümenolepiaasi raviks 25mg/kg ühekordselt suukaudselt
skistosomoosi ja maksa imiussinfektsioonide raviks 20-25mg/kg kolm korda päevas 4-6
tunniste intervallidega ühe päeva jooksul suukaudselt
Tablett tuleb alla neelata tervelt. Tabletti ei tohi katki närida.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka prasikvanteeli sisaldav ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil
neid ei teki.
On täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid: peavalu, pearinglus, unisus, ebamugavustunne kõhus,
iiveldus. Võib esineda oksendamist, kõhulahtisust. On kirjeldatud ka allergilisi reaktsioone (palavik,
nõgestõbi, nahalööve).
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.
5.

KUIDAS RAVIMIT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage ravimit, mis sisaldab prasikvanteeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2009

