
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
Spironolacton-ratiopharm 50 mg tabletid 

 
Spironolaktoon 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla 

neile kahjulik isegi, kui haigussümptomid on sarnased 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Spironolacton-ratiopharm 50 mg ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne ravimi Spironolacton-ratiopharm 50 mg kasutamist 
3. Kuidas Spironolacton-ratiopharm 50 mg kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Spironolacton-ratiopharm 50 mg säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON SPIRONOLACTON-RATIOPHARM 50 MG JA MILLEKS 
SEDA KASUTATAKSE 
 
Spironolacton-ratiopharm 50 mg on mõeldud tursete, kardiovaskulaarse puudulikkuse või 
arteriaalse hüpertensiooni täiendavaks raviks. Primaarse hüperaldosteronismi raviks. 
Astsiidi ja tursete raviks maksatsirroosi korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SPIRONOLACTON-RATIOPHARM 50  MG 

KASUTAMIST 
  
Ärge kasutage Spironolacton - ratiopharm 50 mg kui: 

- teil esineb ülitundlikkus spironolaktooni või ravimi mõne koostisosa suhtes 
- teil on kuseerituse puudumine (anuuria)  
- teil on äge neerupuudulikkus  
- teil on raske neerufunktsiooni häire (neerupuudulikkus, mille puhul on kreatiniini 

kliirens alla 30 ml/min 1,73 m2 kehapindala kohta või kui kreatiniini sisaldus 
seerumis on üle 1,8 mg/dl) 

- teil on hüperkaleemia (kaaliumi sisalduse tõus veres)   
- teil on hüponatreemia (naatriumi sisalduse langus veres)  
- te olete rase või toidate last rinnaga. 

 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Spironolacton - ratiopharm 50 mg kui: 

- teil on kerge raskusastmega neerufunktsiooni langus (kreatiniini sisaldus seerumis on 
vahemikus 1,2...1,8 mg/dl ning kreatiniini kliirens vahemikus 60...30 ml/min). 

- teil on põhihaiguse (nt suhkurtõbi) tõttu kalduvus atsidoosi ja/või hüperkaleemia 
tekkeks. 

- teil onväga madal vererõhk (hüpotoonia). 



- teil on tsirkuleeriva vere mahu langus (hüpovoleemia). 
 
Spironolaktoonravi ajal tuleb regulaarselt määrata naatriumi, kaaliumi ja kreatiniini sisaldust 
seerumist ning samuti hinnata happe-alus tasakaalu. 
Sagedasem kaaliumi kontsentratsiooni määramine on vajalik neerufunktsiooni languse korral  
ning juhul, kui spironolaktooniga samaaegselt manustatakse kaaliumi kontsentratsiooni  
tõstvaid ravimeid 
 
Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Spironolaktooni manustamine raseduse ajal pole soovitatav, kuna spironolaktooni manustanud 
emade lastel (nii poistel kui ka tüdrukutel) on kirjeldatud hormonaalsete häirete teket. 
 
Imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Spironolaktooni ei soovitata imetamise ajal kasutada või tuleb rinnaga toitmine ravimi 
manustamise ajaks katkestada, kuna spironolaktoon ja selle ainevahetusproduktid erituvad 
rinnapiima. 
 
  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Ravim võib ka ettenähtud annuste kasutamisel muuta reaktsioonikiirust selliselt, et auto 
juhtimine, masinate käsitsemine ja kindla toeta töötamine on häiritud. Eelkõige kehtib see ravi 
alguses, annuste suurendamisel ja ravimpreparaatide vahetamisel ning samuti samaaegsel 
alkoholi tarvitamisel. 
Ettevaatust! Ravim võib põhjustada uimasust. Ravikuuri ajal hoiduda autojuhtimisest ja 
liikuvate mehhanismidega töötamisest. 
 
Oluline teave mõningate Spironolacton - ratiopharm 50 mg koostisainete suhtes 
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.  
Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegne kasutamine (näiteks atsetüülsalitsüülhape, 
indometatsiin) võib vähendada spironolaktooni diureetilist toimet 50% võrra. 
Spironolaktooni samaaegne manustamine kaaliumisäästvate diureetikumide, kaaliumipreparaatide 
või AKE-inhibiitoritega, võib põhjustada eluohtlikku hüperkaleemiat. Seetõttu pole nimetatud 
ravimite kombineerimine spironolaktooniga üldjuhul soovitatav. 
Spironolaktooni kombineerimisel teiste diureetikumidega võib tekkida hüponatreemia. 
Spironolaktoon võib tugevdada teiste samaaegselt kasutatavate diureetikumide hüpotensiivset 
toimet, seetõttu tuleks kaaluda nende annuse vähendamist. 
Spironolaktoon võib tugevdada samaaegselt kasutatavate antihüpertensiivsete ravimite vererõhku 
langetavat toimet, seetõttu tuleks kaaluda nende annuse vähendamist. 
Spironolacton-ratiopharm 50 mg ravi ajal tuleb reeglipäraselt määrata naatriumi, kaaliumi ja 
kreatiniini sisaldust vereseerumist ning samuti hinnata happe-alus tasakaalu. Sagedasem kaaliumi 
kontsentratsiooni määramine on vajalik neerufunktsiooni languse korral (kreatiniini väärtus on 
vahemikus 1,2...1,8 mg/dl või kreatiniini kliirens alla 60 ml/min 1,73 m2 kehapindala kohta) ja 
juhul, kui spironolaktooniga samaaegselt manustatakse kaaliumi kontsentratsiooni tõstvaid 



ravimeid. Spironolaktoon võib muuta teatud diagnostiliste analüüside tulemusi (nt RIA meetodil 
digoksiini määramine seerumist). 
 
Spironolaktooni samaaegsel kasutamisel koos tsüklosporiiniga võib tekkida hüperkaleemia ja 
suureneda nefrotoksilisuse oht. 
 
Spironolaktooni manustamine kombinatsioonis kaaliumisooladega (nt kaaliumkloriid), kaaliumi 
eritumist vähendavate ravimitega (kaaliumi säästvad diureetikumid nagu triamtereen või 
amiloriid) või AKE-inhibiitoritega võib tõsta kaaliumi sisaldust seerumis ning põhjustada raskeid 
ja mõnikord eluohtlikke hüperkaleemilisi (liiga kõrge kaaliumisisaldus seerumis) seisundeid. 
AKE-inhibiitorite, furosemiidi ja spironolaktooni samaaegsel kasutamisel võib tekkida äge 
neerupuudulikkus. 
Spironolaktoon ja karbenoksoloon võivad teineteise toimeid nõrgendada. Lagritsa suurtel 
kogustel on karbenoksoloonile sarnane toime. 
Samaaegne digoksiini ja spironolaktooni kasutamine võib tõsta digoksiini sisaldust seerumis.  
Neomütsiin võib aeglustada spironolaktooni imendumist vereringesse. 
Tähelepanu! Eelpool kirjeldatud koostoimed võivad kehtida ka ravimi lühiajalisel 
kasutamisel! 
 
 
3. KUIDAS SPIRONOLACTON-RATIOPHARM 50 MG KASUTADA 
 
Võtke Spironolacton-ratiopharm 50 mg alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole 
milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Täiskasvanud: 
Astsiit ja tursed 
Algannus on 100 mg ööpäevas manustatuna kas ühe või mitme annusena. Annust kohandatakse 5 
päevase ravi järel, tavaline säilitusannus on vahemikus 25...200 mg ööpäevas. 
 
Primaarne hüperaldosteronism 
Primaarse hüperaldosteronismi kirurgilise ravi eelsel perioodil võib kasutada annust vahemikus 
100...400 mg ööpäevas. Juhul kui kirugiline ravi ei ole võimalik , tuleb pikaajalise ravi korral 
kasutada madalaimat toimivat annust. 
 
Krooniline südame puudulikkus 
Täiendava ravina täiskasvanutele 25 mg ööpäevas 
 
Lapsed 
Algannus on 1...3 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, manustatuna kas üksikannustena või 2...4 
jagatud annusena. Säilitusravi korral või kombinatsioonis teiste diureetikumidega tuleb annust 
vähendada 1...2 mg/kg-ni. 
 
. 
Ravi kestus sõltub individuaalsest reaktsioonist ravimile ja patsiendi seisundist. 
Tablett tuleb piisava koguse vedelikuga tervelt alla neelata. 
 
Ärge lõpetage või katkestage Spironolacton-ratiopharm 50 mg ravi eelnevalt raviarstiga 
konsulteerimata! 
 



Kui te kasutate Spironolacton-ratiopharm 50 mg rohkem, kui ette nähtud (tahtlik või 
tahtmatu üleannustamine) 
Spironolacton-ratiopharm 50 mg üleannustamise kahtlusest tuleb viivitamatult teavitada oma 
arsti, kes rakendab sümptomite raskusastet silmas pidades vastavaid ravimeetmeid. 
Raskekujuliste sümptomite tekkimisel on vajalik kohene arstiabi. 
Üleannustamise sümptomitena võivad tekkida unisus ja segasus või vee- ja elektrolüütide 
tasakaalu häire tagajärjel südamerütmihäired. 
Kui üleannustamisest on möödunud vähe aega, võib ravimi vereringesse imendumise 
vähendamiseks olla kasu oksendamise esilekutsumisest, maoloputusest või aktiivsöe 
manustamisest. 
 
Kui te unustate Spironolacton - ratiopharm 50 mg kasutada 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake ravi teile arsti 
poolt määratud annustega. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
Nagu kõik ravimid, võib ka Spironolacton - ratiopharm 50 põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil 
neid ei teki. 
 
Esinemissagedus on esitatud järgmiselt: 
Väga sage: rohkem kui 1-l inimesel 10-st 
Sage: kuni 1-l inimesel 10-st 
Aeg-ajalt: kuni 1-l inimesel 100-st 
Harv: kuni 1-l inimesel 1000-st 
Väga harv: kuni 1-l inimesel 10 000-st 
 
Vere- ja lümfisüsteemi häired 
Väga harv: agranulotsütoos, eosinofiilia, trombotsütopeenia. 
 
Immuunsüsteemi häired  
Harv: eosinofiilia ja lööve (I-tüüpi allergiline reaktsioon). 
 
Endokriinsüsteemi häired 
Väga sage: hüperkaleemia (neerupuudulikkusega patsientidel ja samaaegselt kaaliumipreparaate 
saanud patsientidel). 
Sage: hüperkaleemia (eakatel patsientidel, diabeetikutel ja AKE inhibiitoreid kasutanud 
patsientidel). 
Harv: hüponatreemia, dehüdratsioon, porfüüria. 
 
Ainevahetus ja toitumishäired 
Väga sage kõrvaltoime, eriti neerufunktsiooni häirega patsientidel on eluohtlik hüperkaleemia, 
mis võib põhjutada südame rütmihäiret ning hüperkaleemilist halvatust. 
Hüponatreemia võib tekkida suure koguse vee manustamisel koos spironolaktooniga. 
Elektrolüütilise tasakaalu puudumist iseloomustab südame arütmia, väsimus, üldine lihasnõrkus, 
lihaskrambid (säärelihastes) või pearinglus. 
 
Väga harv: jääklämmastikusisalduse suurenemine veres 
 
Vaskulaarsed häired 
Väga harv: vaskuliit (veresoonte põletik) 



Võib tekkida vererõhu langus ja ortostaatiline regulatsiooni häired. 
 
Närvisüsteemi häired 
Aeg-ajalt: nõrkus, segasus, ataksia, ja unisus (maksatsirroosiga haigetel), peavalu, jalakrambid. 
Väga harv: halvatus, hüperkaleemiast tingitud halvatus. 
 
Südame häired 
Väga sage: hüperkaleemiast tingitud südame rütmi häired (neerupuudulikkusega patsientidel ja 
samaaegselt kaaliumipreparaate saanud patsientidel). 
 
Seedetrakti häired 
Sage: iiveldus ja oksendamine. 
Harv: gastriit, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand, seedetrakti verejooks, kõhuvalu ja  
kõhulahtisus. 
 
Maksa ja sapiteede häired 
Väga harv: hepatiit, maksaensüümide aktiivsuse tõus. 
 
Naha– ja nahaaluskoe kahjustused 
Harv: lööve, nõgestõbi. 
Väga harv: juuste väljalangemine, ekseem, liigkarvasus. 
 
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused 
Väga harv: süsteemne erütematoosne luupus, annulaarne erüteem. 
 
Neerude ja kuseteede häired 
Väga harv: äge neerupuudulikkus. 
 
Reproduktiivsed süsteemi ja rinnanäärme häired 
Väga sage: libiido vähenemine, erektiilne düsfunktsioon, rindade suurenemine (meestel), rindade 
suurenemine ja pakitsus, menstruatsioonihäired (naistel). 
Sage: muutused tupesekretsioonis, libiido vähenemine, viljatus suurte annuste kasutamine  
(450 mg/ööpäevas) 
 
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 SPIRONOLACTON-RATIOPHARM 50 MG SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage Spironolacton-ratiopharm 50 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. 
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. 



 
6. LISAINFO 
Mida Spironolacton-ratiopharm 50 mg sisaldab 
Toimeaine on spironolaktoon. 
Üks tablett sisaldab 50 mg spironolaktooni. 
Abiained: laktoosmonohüdraat, tselluloosipulber, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), maisitärklis, 
talk, kopovidoon, kõrgdispersne ränidioksiid, naatriumdodetsüülsulfaat, magneesium(stearaat, 
palmitaat, oleaat). 
 
Kuidas Spironolacton-ratiopharm 50 mg välja näeb ja pakendi sisu 
Valged, ümarad, kaksikumerad tabletid, poolitusjoonega ühel pool. 
 
Pakendi suurused 
Alumiinium/PVC blister, mis sisaldab 20 tabletti. 
Alumiinium/PVC blister, mis sisaldab 50 tabletti. 
Alumiinium/PVC blister, mis sisaldab 100 tabletti. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja: 
ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Str. 3,  
89079 Ulm 
Saksamaa 
 
Tootja: 
Merckle GmbH,  
Ludwig-Merckle-Str. 3,  
89143 Blaubeuren 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
ratiopharm, 
Akadeemia tee 19,  
12 618, Tallinn, 
Tel: +372 6 838 006 
 
Infolehe koostamise aeg 
Märts 1999.a. 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2010 
 


