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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Klindamütsiin, 20mg/g, vaginaalkreem 
 

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 klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist 

3. Kuidas klindamütsiini kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas klindamütsiini säilitada 

6. Muu teave 

 

 

1. Mis ravim on klindamütsiin ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine klindamütsiin on antibiootikum, mis omab toimet tupe ja häbeme infektsioone põhjustavate 

mikroorganismide vastu. Klindamütsiini vaginaalkreem on näidustatud tupe ja häbeme põletiku raviks. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne klindamütsiini kasutamist 

 

Ärge kasutage klindamütsiini: 

 

- kui olete klindamütsiini, linomütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline. 

- kui teil on anamneesis antibiootikumidest tingitud koliit. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Enne klindamütsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

- kui teil on põletikuline soolehaigus, nt Crohni tõbi või haavandiline koliit. 

 

Kui teil tekib ravi ajal klindamütsiiniga kõhulahtisus, siis pöörduge arsti poole. Antimikroobse ravi 

ajal või pärast seda tekkiv kõhulahtisus võib viidata soolepõletikule (pseudomembranoossele 

koliidile). Pseudomembranoossest koliidist on teatatud peaaegu kõigi antibakteriaalsete ainete 

(muuhulgas ka klindamütsiini) kasutamise korral ning selle raskusaste võib varieeruda kergest kuni 

eluohtlikuni. Mõõduka raskusastmega kõhulahtisuse korral võib seisund paraneda pärast ravimi 

kasutamise lõpetamist. 

Pseudomembranoosse koliidi tekkimisel tuleb ravi klindamütsiiniga lõpetada ning arst määrab sobiva 

antibakteriaalse ravi. Soole peristaltikat pärssivate ravimite (nt loperamiid) kasutamine on 

vastunäidustatud.  

 

Enne klindamütsiiniga ravi alustamist on soovitatav, et teid kontrollitakse vastavate 

laborianalüüsidega ka teiste infektsioonide (muuhulgas Trichomonas vaginalis, Candida albican, 

Chlamydia trachomatis ja gonokokkinfektsioonid) suhtes.  
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Klindamütsiini kasutamine võib põhjustada ravimile mittetundlike mikroorganismide, eriti pärmseente 

liigset vohamist. 

 

Klindamütsiini sisaldava vaginaalkreemi kasutamise ajal ei ole muude vaginaalsete toodete (näiteks 

tampoonide ja tupeloputusseadmete) kasutamine soovitatav.  

 

Lapsed ja noorukid 

 

Ravimi kasutamise efektiivsust ja ohutust ei ole lastel uuritud. 

 

Muud ravimid ja klindamütsiin 

 

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

ravimeid. 

 

Puuduvad andmed klindamütsiini samaaegse kasutamise kohta teiste vaginaalsete ravimitega. 

Klindamütsiini sisaldavat vaginaalkreemi manustatakse lokaalselt, mistõttu satub seda organismi 

süsteemselt tõenäoliselt ainult vähesel määral. 

Kuid süsteemselt manustataval klindamütsiinil on neuromuskulaarset ülekannet blokeerivaid omadusi, 

mistõttu võib see tugevneda teiste neuromusklaarset ülekannet blokeerivate ravimite toime. 

Klindamütsiini kasutamisel samaaegselt neuromusklaarset ülekannet blokeerivate ravimitega on 

vajalik ettevaatus. 

 

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

koos klindamütsiiniga. 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.  

 

Rasedus 

Klindamütsiini kasutamine ei ole soovitatav raseduse esimesel trimestril, sest puuduvad esimese 

trimestri ajal rasedatega läbiviidud piisavad ja hästi kontrollitud uuringud. 

 

Kliinilistes uuringutes ei ole klindamütsiini sisaldavate vaginaalsete preparaatide kasutamine rasedatel 

teise trimestri ajal ning klindamütsiinfosfaadi süsteemne kasutamine teise ja kolmanda trimestri ajal 

seostunud kaasasündinud väärarenditega. 

 

Klindamütsiini võib kasutada raseduse teisel ja kolmandal trimestril , kui see on vältimatult vajalik.  

 

Imetamine 

Ei ole teada, kas pärast vaginaalkreemi kasutamist eritub klindamütsiin rinnapiima. 

Teatatud on aga suu kaudu ja parenteraalselt manustatava klindamütsiini leidumisest rinnapiimas. 

Seetõttu tuleb klindamütsiini vaginaalkreemi kasutamisel rinnaga toitmise ajal hinnata kasu ja riski 

suhet emale. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ei ole teada, et klindamütsiini sisaldav vaginaalkreem mõjutaks auto juhtimise või masinatega 

töötamise võimet. 

 

 

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

pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Täpsed annustamisjuhised annab raviarst. 

Tavapäraselt manustatakse ööseks 5 g vaginaalkreemi tuppe 3-7 järjestikkusel õhtul. 

 

Kui te Kasutate klindamütsiini rohkem kui ette nähtud 
 

Klindamütsiin võib vaginaalse üleannustamise korral imenduda koguses, mis põhjustab süsteemseid 

toimeid. 

Ravimi juhuslik allaneelamine võib põhjustada toimeid, mis on võrreldavad suukaudse klindamütsiini 

terapeutiliste kontsentratsioonidega. 

Kui te olete manustanud klindamütsiini liiga palju ja teil tekivad ravimi kõrvaltoimed, siis pöörduge 

arsti poole. 

 

Kui te unustate klindamütsiini kasutada 
 

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis 

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

võtmata. 

 

Kui te lõpetate klindamütsiini kasutamise 

 

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. 

Klindamütsiin on antibiootikum. Antibiootikumravi korral tuleb ravikuur alati lõpuni teha, ka siis, kui 

teie sümptomid on taandunud. Ravi enneaegsel lõpetamisel võib teie haigus uuesti süveneda. Kuid 

ravi korduval alustamisel võivad haigustekitajad antibiootikumile tundetuks muutuda 

(ravimresistentsus) ja teie haigust ei saa enam klindamütsiiniga ravida. 

 

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. 

 

Klindamütsiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: 

 

Infektsioonid ja infestatsioonid 

Seeninfektsioon (sh kandidiaas) 

 

Närvisüsteemi häired 

Peavalu 

 

Seedetrakti häired  

Kõhuvalu 

Kõhulahtisus 

Iiveldus 

Oksendamine 

Pseudomembranoosne koliit (avaldub muuhulgas kõhulahtisusena) on kõikidele antibakteriaalsetele 

ainetele omane kõrvaltoime. 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused 

Sügelus (mujal kui manustamiskohas) 

Lööve 

 

Neerude ja kuseteede häired 



4 

Neeruvaagna põletik 

Valulik urineerimine 

 

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired 

Tupeseen 

Tupevalu 

Tupeinfektsioon 

Eritis tupest 

Menstruaaltsükli häired 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 

Manustamiskoha valu 

Manustamiskoha sügelus 

Manustamiskoha lokaalne turse 

Palavik 

 

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 klindamütsiini 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 märtsis 2019. 
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