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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Torasemide Teva, 5 mg tabletid 
Torasemide Teva, 10 mg tabletid 

torasemiid 
 
 

Enne ravimi võtmist 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 Torasemide Teva ja milleks seda kasutatakse 
2.  Mida on vaja teada enne Torasemide Teva võtmist 
3.  Kuidas Torasemide Teva’t võtta 
4.  Võimalikud kõrvaltoimed 
5.  Kuidas Torasemide Teva’t säilitada 
6.  Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Torasemide Teva ja milleks seda kasutatakse  
 
Torasemide Teva sisaldab toimeainet torasemiidi, mis kuulub ravimirühma, mida nimetatakse 
diureetikumideks ehk veeväljutajateks. 
 
Torasemide Teva 5 mg tablette kasutatakse 
 kõrgvererõhutõve (hüpertensiooni) raviks; 
 kehasse kogunenud liigsest vedelikust põhjustatud tursete (ödeemi) raviks. 
 
Torasemide Teva 10mg tablette kasutatakse kehasse kogunenud liigsest vedelikust põhjustatud tursete 
(ödeemi) raviks. 
 
Tabletid toimivad sel viisil, et teie kehast väljutatakse rohkem vedelikku (suurendavad uriini kogust). 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Torasemide Teva võtmist 
 
Torasemide Teva’t ei tohi võtta: 
 kui olete torasemiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
 kui olete teiste sarnaste ravimite, mida nimetatakse sulfonüüluureateks, suhtes allergiline. Neid 

kasutatakse diabeedi (kõrge veresuhkru sisalduse) raviks. Sellised ravimid on näiteks 
kloorpromamiid, glibenklamiid, glipisiid ja tolbutamiid. 

 kui teil on probleeme neerudega (neerupuudulikkus); 
 kui teil on probleeme neerudega, mille põhjuseks on teiste ravimite kasutamine; 
 kui teil on probleeme maksaga; 
 kui teil on väike veremaht (hüpovoleemia); 
 kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon); 
 kui teil on probleeme südamerütmiga (südame arütmia); 
 kui te võtate antibiootikumi, mida nimetatakse aminoglükosiidiks või tsefalosporiiniks 

(infektsioonide raviks). 
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Sellisteks ravimiteks on näiteks streptomütsiin, gentamütsiin, tsefaleksiin ja tseftriaksoon. Vt 
lõik „Muud ravimid ja Torasemide Teva“; 

 kui te olete rase või toidate last rinnaga. Vt lõik „Rasedus ja imetamine“. 
 
Ärge võtke Torasemide Teva’t, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage 
enne Torasemide Teva võtmist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Torasemide Teva võtmist pidage nõu oma arstiga: 
 kui teil on madal kaaliumi või naatriumi sisaldus veres (nähtav vereanalüüsides); 
 kui teil on probleeme urineerimisega, kaasa arvatud healoomulise eesnäärme suurenemise tõttu; 
 kui teil on podagra või suhkurtõbi (melliitdiabeet). 
 
Kui midagi nendest kehtib teie kohta või te ei ole kindel, pidage enne Torasemide Teva võtmist nõu 
oma arsti või apteekriga. 
 
Muud ravimid ja Torasemide Teva 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ja taimsete ravimite kohta. 
See on tähtis, sest Torasemide Teva võib mõjutada mõne teise ravimi toimet. 
Samuti võivad teatud teised ravimid mõjutada Torasemide Teva toimet. 
 
Ärge võtke Torasemide Teva’t, kui te juba võtate antibiootikumi, mida nimetatakse 
aminoglükosiidiks või tsefalosporiiniks (infektsiooni raviks). Sellisteks ravimiteks on näiteks 
streptomütsiin, gentamütsiin, tsefaleksiin ja tseftriaksoon. Kui see kehtib teie kohta, pidage nõu oma 
arsti või apteekriga. 
Eriti tähtis on rääkida oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest: 
 
 Teised kõrgvererõhutõve ravimid 
 Ravimid, mida nimetatakse AKE inhibiitoriteks (kasutatakse südamehaiguste raviks) 
 Ravimid nagu digoksiin või digitoksiin (kasutatakse südamehaiguste raviks) 
 Adrenaliin (nimetatakse ka epinefriiniks) või noradrenaliin (nimetatakse ka norepinefriiniks). 

Neid kasutatakse madala vererõhu raviks. 
 Kolestüramiin või teised ioonvahetusvaigud (kasutatakse vere kõrge kolesterooli sisalduse 

raviks) 
 Salitsülaatide suured annused (nt aspiriin) 
 Ravimid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d) 
 Siia kuuluvad indometatsiin ja ibuprofeen. 
 Lahtistid 
 Steroidravimid, näiteks hüdrokortisoon, prednisoloon ja deksametasoon 
 Lihaseid lõõgastavad ravimid (lihasrelaksandid) 
 Tsisplatiin (kasutatakse vähi raviks) 
 Liitium (kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks) 
 Probenetsiid (kasutatakse podagra raviks) 
 Teofülliin (kasutatakse astma raviks) 
 Diabeediravimid (kasutatakse kõrge veresuhkru sisalduse raviks) 
 
Rasedus ja imetamine 
Ärge võtke Torasemide Teva’t, kui te olete rase, kavatsete rasestuda või toidate rinnaga last, sest ei ole 
teada, kas Torasemide Teva kahjustab teie last. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Torasemide Teva võtmise ajal võite tunda pearinglust. Sellisel juhul ärge juhtige sõidukeid ega 
kasutage masinaid või tööriistu. 
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Torasemide Teva sisaldab laktoosi 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist 
konsulteerima oma arstiga. 
 
Torasemide Teva sisaldab naatriumi 
Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, see tähendab põhimõtteliselt 
„naatriumivaba“. 
 
 
3. Kuidas Torasemide Teva’t võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Tabletid tuleb võtta hommikul ja neelata koos vähese koguse veega. Ärge närige tablette. Tableti saab 
jagada võrdseteks annusteks. 
 
Kõrgvererõhutõbi 
 Täiskasvanutel ja eakatel on soovitatav annus 2,5 mg kuni 5 mg üks kord ööpäevas. 
 
Vedelikupeetus (tursed) 
 Täiskasvanutel ja eakatel on soovitatav annus 5 mg üks kord ööpäevas. 
 Teie arst võib annust vajadusel suurendada kuni 20 mg-ni üks kord ööpäevas. 
 
Kui te võtate Torasemide Teva’t rohkem, kui ette nähtud 
 Kui te võtate Torasemide Teva’t rohkem kui ette nähtud, pidage nõu oma arstiga või pöörduge 

kohe haiglasse. Võtke ravimipakend endaga kaasa. 
 Kui te võtate liiga palju tablette, siis võite rohkesti urineerida, muutuda uniseks või tunda 

segasust, minestustunnet või pearinglust. Samuti võib teil tekkida maoärritus. 
 
Kui te unustate Torasemide Teva’t võtta 
 Kui te unustate tableti võtta, siis võtke see kohe, kui see teile meenub. 
 Kuid kui järgmise tableti võtmise aeg on lähedal, siis jätke unustatud annus võtmata.  
 Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.  
 
Kui keegi teine võtab kogemata Torasemide Teva’t, siis tuleb arstiga nõu pidada või kohe haiglasse 
pöörduda. 
 
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. 
 
Pöörduge nii kiiresti kui võimalik oma arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest 
kõrvaltoimetest: 
 
Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 

- Tõsised nahareaktsioonid (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs) 
- Ebapiisav aju verevarustus 
- Südameinfarkt, ebapiisav südame verevarustus, valu rinnus (stenokardia) 
- Veresoonte ummistus (emboolia) 
- Trombotsüütide vähenemine, mis suurendab veritsuse ja verevalumite tekke riski 

(trombotsütopeenia), valgete vereliblede vähenemine, mis põhjustab sagedasi infektsioone koos 
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palaviku, kurguvalu ja suuhaavanditega (leukopeenia), punaste vereliblede vähenemine, mis 
muudab naha kahvatukollaseks ja põhjustab nõrkust või õhupuudust (aneemia) 

- Kõhunäärmepõletik, mis põhjustab tugevat kõhu- ja seljavalu 
 
Muud kõrvaltoimed: 
 
Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st 

- Vere happesuse vähenemine, mis põhjustab hingamisraskust, üldist nõrkust, lihastõmblusi või 
lihaskrampe (metaboolne alkaloos), vedelike ja elektrolüütide tasakaalu häire (nt madal vere 
maht (hüpovoleemia), madal vere naatriumi sisaldus, mis võib põhjustada väsimust ja segasust, 
lihastõmblusi ja koomat (hüponatreemia)) 

- Peavalu, pearinglus 

- Seedetrakti häire (söögiisu kaotus, kõhuvalu, iiveldus või oksendamine, kõhulahtisus, 
kõhukinnisus) 

- Lihaskrambid 
- Väsimus, nõrkustunne 
 
Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st 

- maksaensüümide aktiivsuse suurenemine (nähtav vereanalüüsis) 
- võimetus kusepõit täielikult tühjendada, kusepõie laienemine 
- kusihappe sisalduse tõus veres, suhkru sisalduse tõus veres, rasvade sisalduse tõus veres (nähtav 

vereanalüüsis) 
 
Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st 

- uurea sisalduse tõus veres, kreatiniini sisalduse tõus veres (nähtav vereanalüüsis) 
 
Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st 

- allergilised nahareaktsioonid (nt sügelus, lööve) 
- naha punetus ja villide teke nahal kokkupuutel päikesevalgusega 
 
Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 

- Naha kihelus või tuimus, segasusseisund 
- Nägemise halvenemine 
- Helin kõrvus (tinnitus), kuulmiskadu 
- Minestamine, madal vererõhk, mis võib olla seotud nõrkuse, peapöörituse ja minestamisega 
- Suukuivus 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
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 teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Torasemide Teva’t säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP:“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.  
Hoida temperatuuril kuni 25C. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
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Mida Torasemide Teva sisaldab 
- Toimeaine on torasemiid. Üks tablett sisaldab 5 mg või 10 mg torasemiidi.  
- Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, 

kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat. 
 
Kuidas Torasemide Teva välja näeb ja pakendi sisu 
Torasemide Teva 5 mg tabletid on valged või peaaegu valged ümmargused kaksikkumerad tabletid, 
mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud 915. 
Torasemide Teva 10 mg tabletid on valged või peaaegu valged ümmargused kaksikkumerad tabletid, 
mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud 916. 
 
Pakendis on 10, 14, 28, 30, 50, 100 või 112 tabletti.  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja  
Müügiloa hoidja: 
Teva Pharma B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Holland 
 
Tootjad: 
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
ul. Mogilska 80 
31-546 Krakow 
Poola 

 
või 
Pliva Croatia Ltd. 
Prilaz baruna Filipovića 25  
10 000 Zagreb 
Horvaatia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
UAB Teva Baltics Eesti filiaal 
Hallivanamehe 4 
11317 Tallinn 
Tel: +372 6610801 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2020. 
 


