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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE  
Indomet-ratiopharm Gel , 1% geel 

Indometatsiin 
 
 

Enne ravimi kasutamist  lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti  või apteekriga. 
- 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 ravim on Indomet-ratiopharm Gel ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Indomet-ratiopharm Gel’i kasutamist 
3. Kuidas Indomet-ratiopharm Gel’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Indomet-ratiopharm Gel’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON INDOMET-RATIOPHARM GEL JA MILLEKS SEDA 
KASUTATAKSE 
 
Indomet-ratiopharm Gel on mõeldud valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja 
põletikuliste seisundite korral. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE INDOMET-RATIOPHARM GEL KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage ravimit Indomet-ratiopharm Gel’i: 

- kui te olete ülitundlik toimeaine indometatsiini, teiste mittesteroidsete valu-ja reumavastaste 
ainete või ravimi mõne koostisosa suhtes (väljendub näiteks astma, naha- või limaskesta 
muutustena)  

- raseduse viimasel trimestril ja rinnaga toitmise ajal (pika aja jooksul ja laial pinnal). 
 
Geeli ei tohi kanda vigastatud nahale või lahtistele haavadele. 
Vältida kokkupuudet silmade ja limaskestadega. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik Indomet-ratiopharm Gel’i kasutamisel: 
Indomet-ratiopharm Gel’i tohib kanda ainult tervele nahale. Ärge kasutage geeli vigastatud nahal ega 
lahtistel haavadel. Vältida kokkupuudet silmade ja limaskestadega. 
 
Rasedus ja imetamine 
Ravimit ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Nahale kantud Indomet-ratiopharm Gel’ist imendub süsteemsesse vereringesse vaid väike kogus 
toimeainet. Koostoimeid teiste ravimitega ei ole kirjeldatud. 
 
3. KUIDAS  INDOMET-RATIOPHARM GEL’i KASUTADA 
 
Kasutage Indomet-ratiopharm Gel’i  alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Geeli kantakse haigestunud kehaosale mitu korda ööpäevas (tavaliselt 2...4 korda ööpäevas), hõõrudes 
seda naha sisse. 
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Geeli kantakse õhukese kihina haigestunud kehaosa piirkonda ja hõõrutakse naha sisse. Mitte kasutada 
vigastatud nahal või lahtistel haavadel. Vältida kokkupuudet silmade ja limaskestadega. Pärast geeli 
pealekandmist puhastada käed. 
Õhku mitteläbilaskvate sidemete kasutamine pole soovitatav. 
Ravi pikkuse määrab arst, arvestades haigust, selle raskust ja kulgu. 
 
Kui te kasutate Indomet-ratiopharm Gel’i rohkem kui ette nähtud: 
Kui ravimit kantakse nahale vastavalt juhistele, ei ole üleannustamise nähtusid oodata. Liiga suures 
koguses nahale kantud Indomet-ratiopharm Gel tuleb veega maha pesta. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Indomet-ratiopharm Gel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei 
teki. 
Üksikutel juhtudel võivad tekkida paikne  nahanähud: kuivus, kipitus, soojatunne, sügelemine,–
punetus või ekseem. Kirjeldatud nähtude ilmnemisel tuleb geeli kasutamine lõpetada. 
Üksikjuhtudel on teavitatud soomussammaspoole (psoriaasi) ägenemisest. 
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. 
 
 

5. KUIDAS INDOMET-RATIOPHARM GEL’i SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage Indomet-ratiopharm Gel’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. 
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 12 kuud 
 
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. 
 
 

6. LISAINFO 
 
Mida Indomet-ratiopharm Gel sisaldab 
- Toimeaine(d) on indometatsiin 
- Abiaine(d) on isopropüülalkohol, diisopropüüladipoehape, männiõli, polüakrüülhape, 

trometamool, puhastatud vesi. 
 
Üks g geeli sisaldab toimeainena 10 mg indometatsiini. 
 
Kuidas Indomet-ratiopharm Gel  välja näeb ja pakendi sisu 
Indomet-ratiopharm Gel on pakendatud koonusekujulisse alumiiniumtuubi, mis on kaetud kaitsva 
lakiga ja suletav HDPE keeratavava korgiga.  
Tuub sisaldab 50 g või 100 g geeli. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
ratiopharm GmbH, 
Graf-Arco-Str. 3, 
89070 Ulm 
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Tootja 
Merckle GmbH, 
Ludwig-Merckle-Str. 3, 
89143 Blaubeuren 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
ratiopharm,  
Lõõtsa 8,  
11415 Tallinn, 
Tel: +372 6610 801 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2012 
 
 


