PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Progesteroon, 25 mg/ml, 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.
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1.

Mis ravim on progesteroon ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine progesteroon on naise organismis kollaskeha poolt toodetav hormoon. Raseduse ajal
suurendab progesteroon emaka sisekesta vastuvõtlikkust embrüo pesastumiseks. Kui embrüo on
pesastunud, toimib progesteroon raseduse säilitamisel. Samuti lõõgastab progesteroon emaka
silelihast.
Progesterooni kasutatatkse infertiilsuse korral kehaväliseks viljastumise soodustamiseks.

2.

Mida on vaja teada enne progesterooni võtmist

Ärge kasutage progesterooni:
-

kui olete progesterooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
kui teil on ebaselge vaginaalne verejooks
kui teil on esinenud peetunud rasedust
kui teil on diagnoositud või kahtlustatav rinnanäärme- või suguteede pahaloomuline kasvaja
kui äge või anamneesis esinev tromboembooliline häire või tromboflebiit (verehüüvetest
põhjustatud pindmiste veenide põletik)
kui teil on olnud insult või ajuverejooks
kui teil on raske maksakahjustus

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne progesterooni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui teil kahtlustatakse mõnda järgnevatest seisunditest: müokardiinfarkt, tserebrovaskulaarsed
häired, arteriaalne või venoosne trombemboolia (sh kopsuemboolia), tromboflebiit või
võrkkesta tromboos.
kui teil on kõrge vererõhk
kui teil on mõni neeruhaigus
kui teil on epilepsia
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-

kui teil on või on varasemalt esinenud depressioon
kui teil on diabeet
kui teil on porfüüria
kui te toidate last rinnaga
kui te olete valguse suhtes tundlik
kui teil on migreen
kui te annate regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida oma maksanäitajaid või hormoonide taset
(progesteroon võib nende analüüside tulemusi mõjutada)

Kui ravi ajal tekib seletamatu ootamatu või järkjärguline, osaline või täielik nägemise kaotus, ähmane
nägemine, kahelinägemine, ootamatu lühinägelikkus, misiganes turse silmas või migreen, tuleb ravi
katkestada.
Viimasel juhul tuleb alustada asjakohaste diagnostiliste ja ravimeetmetega. Hilisemate tüsistuste
ennetamiseks tuleb olla ettevaatlik üle 35-aastaste patsientidega, suitsetajatega ja nendega, kellel
esinevad ateroskleroosi riskitegurid.
Enam kui pooled spontaansetest varastest abortidest on tingitud geneetilistest vigadest. Veelgi
enam, nakkushaigused ja mehaanilised häired võivad põhjustada varaseid aborte. Seega lükkab
progesterooni manustamine edasi surnud munaraku väljutamist (või mitteareneva raseduse
katkestamist).
Lapsed ja noorukid
Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel.
Muud ravimid ja progesteroon
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui progesterooni kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
bromokrüptiin
tsüklosporiin
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos
progesterooniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et progesteroon mõjutaks autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.
Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui tunnete ennast peale progesterooni manustamist
uimasena.
3.

Kuidas progesterooni kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Progesterooni süstelahust turustatakse erinevates klaasampullides (olenevalt tootjast). Küsige
apteekrilt, kuidas ampulli õigesti ja ohutult avada.
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Kui te kasutate progesterooni rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa
selle ravimi pakend.
Kui te unustate progesterooni kasutada
Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke
unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate progesterooni kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
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.
Progesteroon võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid
Kui ravi ajal tekib mõni järgnevatest nähtudest, siis võtke koheselt ühendust arstiga või pöörduge
haiglasse.
- Seletamatu ootamatu või järkjärguline nägemishäire, nt osaline või täielik nägemise kaotus,
ähmane nägemine, kahelinägemine, ootamatu lühinägelikkus.
- Turse silmas
- Migreenitüüpi peavalu
Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:
väga sage ≥ 1/10
sage
≥ 1/100 kuni < 1/10
aeg-ajalt
≥ 1/1000 kuni < 1/100
harv
≥1/10 000 kuni < 1/1000
väga harv < 1/10 000
teadmata esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
Immuunsüsteemi häired
Väga harv: nõgeslööve
Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt: vedelikupeetus (tursed)
Närvisüsteemi häired
Sage: peavalu
Aeg-ajalt: unisus, unehäired, pearinglus
Väga harv: depressioon
Seedetrakti häired
Harv: iiveldus
Maksa ja sapiteede häired
Harv: naha- või silmade kollasus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
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Aeg-ajalt: lööve, akne
Väga harv: naha tumenemine (tavaliselt näol), juuste väljalangemine, liigne karvakasv näol ja kehal
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Sage: menstruatsioonihäired, menstruatsiooni ära jäämine, tsükliväline tupe verejooks
Aeg-ajalt: rindade valulikkus
Väga harv: libiido muutused
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga harv: palavik
Uuringud
Harv: kehakaalu muutused (tõus või langus)
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 progesterooni 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.
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015.
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