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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Ebetrex 10 mg/ml, süstelahus süstlis 
Metotreksaat 

 
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 Ebetrex ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Ebetrexi kasutamist 
3. Kuidas Ebetrexi kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Ebetrexi säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1.  Mis ravim on Ebetrex ja milleks seda kasutatakse 
 
Ebetrex on ravim, mis sisaldab metotreksaati. Metotreksaadil on järgnevad toimed: 
- mõjutab teatud tüüpi kiiresti paljunevaid rakke (kasvajavastane aine), 
- vähendab organismi enda kaitsesüsteemi ebasoovitavaid reaktsioone (immunosupressant), 
- põletikuvastane toime. 
 
Ebetrexiga ravitakse järgmisi haigusi: 
- aktiivne reumatoidartriit täiskasvanud patsientidel, 
- raske aktiivse juveniilse (alates 3 aasta vanusest) idiopaatilise artriidi (JIA) polüartriitilised 

vormid (haaratud viis või enam liigest), kui ravivastus mittesteroidsetele põletikuvastastele 
ainetele (MSPVA) on olnud ebapiisav, 

- raskesti ravile alluv invaliidistav psoriaas, mis ei allu piisavalt muud liiki ravile, nt valgusravile, 
PUVA-ravile ja retinoididele, ning raske, liigeseid haarav psoriaas (psoriaatiline artriit) 
täiskasvanud patsientidel. 

 
 
2.  Mida on vaja teada enne Ebetrexi kasutamist 
 

Kui teil on küsimusi Ebetrexi kohta, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 

 
Ebetrexi ei tohi kasutada 
- kui olete metotreksaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
- kui teil on raske või olemasolev infektsioon; 
- kui teil on suus põletik või aktiivne seedetrakti haavand; 
- kui teil on raske neeruhaigus (arst määrab haiguse raskusastme); 
- kui teil on raske maksahaigus (arst määrab haiguse raskusastme); 
- kui teil on vereloomehäire (arst määrab haiguse raskusastme); 
- kui te tarbite suurtes kogustes alkoholi, teil on alkoholist põhjustatud maksahaigus või muu 

krooniline maksahaigus; 
- kui teil on immuunsüsteemi kahjustus (nt AIDS); 
- kui teil on seedetrakti haavandid; 
- kui te olete rase või imetate last (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus”). 
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Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Olulised hoiatused metotreksaadi annustamise kohta 
Reumaatilise haiguse või nahahaiguse korral tuleb metotreksaati kasutada üks kord nädalas. 
 
Kasutage Ebetrexi alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. 
 
Metotreksaadi vale annustamine võib põhjustada raskete, sh potentsiaalselt surmaga lõppevate 
kõrvaltoimete teket. 
Lugege tähelepanelikult infolehe lõiku 3. 
 
Enne Ebetrexi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Eakatel on teatatud surmajuhtumitest, kui juhuslikult võeti nädalane annus igapäevaselt. 
 
Metotreksaati võib välja kirjutada ainult arst, kellel on piisav kogemus selle haiguse ravis 
metotreksaadiga. 
Teie arst teavitab teid metotreksaatravi võimalikust kasulikkusest ja riskidest (sh toksilisuse varajased 
nähud ning sümptomid). 
Ravi ajal jälgitakse teid hoolikalt, et võimalike toksiliste toimete või kõrvaltoimete tuvastamine 
toimuks võimalikult kiiresti. 
 
Kui te märkate mürgistuse sümptomeid (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“), võtke kohe ühendust 
oma arstiga. Teie arst otsustab järgneva vajaliku jälgimise ja mürgistusnähtude ravi üle ning teavitab 
teid edasistest meetmetest. 
 
Rääkige enne Ebetrexi võtmist on arstiga: 
- kui teil ravitakse suhkurdiabeeti insuliiniga; 
- kui teil on inaktiivsed pikaajalised infektsioonid (nt tuberkuloos, B- või C-hepatiit, vöötohatis 

(herpes zoster)), sest need võivad taasaktiveeruda; 
- kui teil on või on olnud mis tahes maksa- või neeruhaigus; 

- kui teil on või on olnud kopsufunktsiooni häireid; 
- kui te olete rasvunud; 
- kui teil esineb ebatavaline vedeliku kogunemine kõhuõõnde või rinnaõõnde (astsiit, 

pleuraefusioon). 
 
Maksafunktsioon 

Metotreksaat võib kahjustada maksa ja ravi ajal Ebetrexiga peate vältima alkoholi ning teiste maksa 
kahjustada võivate ravimite tarvitamist. Enne ravi ja ravi ajal Ebetrexiga kontrollib teie arst 
vereanalüüsidega teie maksafunktsiooni. Vt ka lõigud „Muud ravimid ja Ebetrex“ ja „Ebetrex koos 
toidu, joogi ja alkoholiga“ ja lõik 4. 
 
Neerufunktsioon 

Ebetrex võib kahjustada neerufunktsiooni. Enne ravi ja ravi ajal kontrollib teie arst vereanalüüsidega 
teie neerufunktsiooni. Kui te olete dehüdreeritud või kui teil on seisundid, mis põhjustavad 
dehüdratsiooni (oksendamine, kõhulahtisus, stomatiit), võib metotreksaadi toksilisus suureneda. Teie 
arst võib lõpetada ravi Ebetrexiga. Vt ka lõik 4. 
 
Vererakke moodustav süsteem ja immuunsüsteem 

Ravi Ebetrexiga võib kahjustada luuüdi (luuüdi supressioon). See võib põhjustada infektsioone ja/või 
raskeid verejookse ja aneemiat. 
Teie arst teeb vereanalüüsi, et neid saaks ravida võimalikult vara. 
Võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekib palavik, kurguvalu, haavandid suus, gripilaadsed 
sümptomid, väsimus, sinikad või verejooks. 
Metotreksaat võib mõjutada vaktsineerimise efektiivsust või immuunreaktiivsuse testide tulemusi 
toime tõttu immuunsüsteemile. 
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Närvisüsteem 

Metotreksaadi intravenoossel manustamisel on teatatud mõnedest ajuhäiretest 
(entsefaliit/entsefalopaatia), mis võivad lõppeda surmaga. Suukaudse metotreksaadiga ravitud 
patsientidel on teatatud leukoentsefalopaatiast. 
 
Nahk 

Metotreksaat võib muuta teie naha valgustundlikuks, seega peate vältima pikaajalist viibimist päikese 
käes. Enne arstiga konsulteerimist ei tohi te minna ka solaariumisse. 
Psoriaasi põhjustatud muutused nahas võivad ravi ajal Ebetrexiga halveneda, kui te samal ajal puutute 
kokku UV-kiirgusega. 
Kui teil on pärast kiiritusravi või päikesepõletust esinenud probleeme nahaga (radiatsioonist tingitud 
dermatiit), siis metotreksaatraviga võivad need seisundid taastekkida (tagasilöögireaktsioon). 
Metroteksaadi üksikannuse või pideval kasutamisel on teatatud rasketest ja vahel surmaga lõppenud 
nahareaktsioonidest, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (Lyelli 
sündroom) (vt ka lõik 4). 
 
Seedetrakt 

Ravi metotreksaadiga võib põhjustada raskeid seedetrakti tüsistusi. Nendel juhtudel tuleb ravi 
metotreksaadiga lõpetada.  
Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad probleemid seedetraktiga (vt lõik 4). 
 
Infektsioonid 

Ravi metotreksaadiga võib põhjustada infektsioone, mis vahel võivad lõppeda surmaga. 
Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad infektsiooninähud (vt lõik 4). 
 
Kopsufunktsioon 

Ravi metotreksaadiga võib põhjustada raskeid kopsutüsistusi. Sellel juhul tuleb ravi metotreksaadiga 
lõpetada. 
Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad mis tahes probleemid hingamisel või kopsudega (vt 
lõik 4). 
Metotreksaadi kasutamisega seoses on reumatoloogilise haigusega patsientidel teatatud ägedast 
kopsuverejooksust. Kui teil eritub sülitades või köhides verd, peate võtma kohe ühendust oma arstiga. 
 
Kasvajad 

Aeg-ajalt on väikeses annuses metotreksaati saavatel patsientidel tekkinud lümfisõlmede vähk 
(pahaloomuline lümfoom), mis mõnel juhul paraneb pärast ravi lõppemist ja tsütotoksilist ravi ei olnud 
seega vaja. Kui lümfoomid tekivad, tuleb esmalt lõpetada ravi metotreksaadiga, kui lümfoom ei 
taandu, tuleb alustada asjakohast tsütostaatilist ravi. 
 
Metotreksaat mõjutab ajutiselt seemnerakkude teket ja munarakkude valmimist, kuid enamikul 
juhtudel see toime taandub.  
 
Metotreksaat võib põhjustada raseduse katkemist ja raskeid sünnidefekte. Ravi ajal metotreksaadiga ja 
vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist tuleb rasedusest hoiduda. Vt ka lõik „Rasedus, imetamine 
ja viljakus“. 
 
Soovitatavad analüüsid ja ohutusmeetmed 
Ka Ebetrexi manustamisel väikeses annuses võib tekkida raskeid kõrvaltoimeid. Nende õigeaegseks 
avastamiseks peab arst teid läbi vaatama ja tegema laboratoorseid analüüse. 
 
Enne ravi 
Enne ravi alustamist tehakse vereanalüüsid, et kontrollida vereliblede arvu piisavust, seerumi 
albumiinisisaldust (verevalk), hepatiidi (maksainfektsioon) esinemist, neerufunktsiooni. Arst teeb teile 
rindkere röntgenuuringu ja kontrollib teid ka tuberkuloosi ning kopsufunktsiooni suhtes. 
 
Ravi ajal 
Teie arst viib läbi järgmisi kontrolle ja laboratoorseid analüüse: 
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- suu ja kurgu uurimine haavandite ja põletiku suhtes; 
- vereanalüüsid: vererakkude arv, metotreksaadisisaldus veres; 
- laboratoorsed analüüsid maksafunktsiooni kontrollimiseks või maksabiopsia (koe eraldamine 

uurimiseks); 
- laboratoorsed analüüsid neerufunktsiooni kontrollimiseks; 
- vajaduse korral hingamisteede ja kopsufunktsiooni testid. 
 
Ärge jätke vahele ühtegi neist analüüsidest. 
Kui mis tahes analüüsi tulemused ei ole korras, võtab teie arst kasutusele asjakohased meetmed. 
 
Eakad 
Eakaid patsiente tuleb ravi ajal metotreksaadiga hoolikalt jälgida, et tuvastada võimalikud 
kõrvaltoimed võimalikult vara. Eakatel patsientidel peab annus olema suhteliselt väike vanusega 
seotud maksa- ja neerufunktsiooni halvenemise ning vähese folaadi tagavara tõttu. 
 
Lapsed ja noorukid 
Alla 3-aastastel lastel ei ole kasutamine soovitatav vähese kogemuse tõttu selles vanuserühmas. 
Metotreksaadiga ravitavaid lapsi peab selles valdkonnas pädev spetsialist hoolikalt jälgima, et 
tuvastada võimalikult vara kõrvaltoimeid. 
 
Muud ravimid ja Ebetrex 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid, sealhulgas käsimüügiravimid, nagu taimsed preparaadid või vitamiinid. 
 
Eriti tähtis on arstile öelda, kui te kasutate: 
- ravimeid, mis võivad kahjustada maksa: 
 - asatiopriin (kasutatakse äratõukereaktsiooni vältimiseks pärast siirdamist); 
 - leflunomiid (kasutatakse reumatoidartriidi raviks); 
 - retinoidid (kasutatakse psoriaasi ja teiste nahahaiguste raviks); 
 - sulfasalasiin (kasutatakse reumatoidartriidi ja haavandilise koliidi raviks); 
- muud reumatoidartriidi või psoriaasi ravimid, nagu kullapreparaadid, penitsillamiin, 

hüdroklorokviin, sulfasalasiin, asatiopriin ja tsüklosporiin (immuunsüsteemi pärssimiseks); 
- valu ja/või põletiku raviks kasutatavad ravimid (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid või 

salitsülaadid, nagu ibuprofeen, indometatsiin, fenüülbutasoon, amidopüriini derivaadid ja 
atsetüülsalitsüülhape, sh salitsüülhape). See kehtib ka käsimüügiravimite ja teatud 
vähiravimite kohta (tsütotoksilised ravimid, nagu doksorubitsiin, merkaptopuriin, 
prokarbasiin, tsisplatiin, L-asparaginaas vinkristiin, tsütarabiin ja 5-fluorouratsiil); 

- antibiootikumid (nt penitsilliin, sulfoonamiidid, trimetoprim/sulfametoksasool, tetratsükliinid, 
tsiprofloksatsiin, pristinamütsiin, klooramfenikool); 

- rahustid (nt bensodiasepiinid, nagu lorasepaam, alprasolaam); 
- veresuhkrusisaldust vähendavad ravimid (tolbutamiid, glipisiid, glimepiriid); 
- paraaminobensoehape (nahahäirete raviks); 
- suukaudsed kontratseptiivid; 
- triamtereen (kõrge vererõhu ravim); 
- krambivastased ravimid, nagu fenütoiin, levetiratsetaam (krampe ennetav) ja barbituraadid 

(kasutatakse ka uinutina); 
- probenetsiid (podagra ravim); 
- aminohippurhape (neerufunktsiooni kontrollimise aine); 
- pürimetamiin (kasutatakse malaaria ennetamiseks ja raviks); 
- kõrvetiste või haavandite ravimid (nt prootonpumba inhibiitorid, nagu omeprasool, 

pantoprasool, lansoprasool); 
- teofülliin (kasutatakse astma ja teiste kopsuhaiguste raviks); 
- amiodaroon (südame rütmihäirete raviks); 
- lämmastikoksiidil põhinev anesteesia (rääkige oma arstiga, kui teil on plaaniline operatsioon); 
- vitamiinid, mis sisaldavad foliinhapet või selle derivaate. 
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Ravi ajal metotreksaadiga ei tohi teid vaktsineerida elusvaktsiiniga. Kui te ei ole milleski kindel, 
rääkige oma arstiga. 
 
Mõnedel psoriaasiga patsientidel on teatatud nahavähist metotreksaadi ja PUVA-ravi 
(ultraviolettvalgusravi) ajal. 
Kiiritusravi ravi ajal metotreksaadiga võib suurendada nekroosiriski (koekahjustus rakkude surma 
tõttu) pehmetes kudedes või luudes. 
 
Ebetrex koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Ravi ajal Ebetrexiga ei tohi tarbida alkoholi, sest see võib suurendada toksilisust (eriti 
maksatoksilisust). Te peate vältima kohvi, kofeiini sisaldavate karastusjookide ja musta tee joomist 
suurtes kogustes. 
 
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 
Ärge kasutage Ebetrexi raseduse ajal või kui te kavatsete rasestuda. Metotreksaat võib põhjustada 
sünnidefekte, kahjustada veel sündimata last või põhjustada raseduse katkemist. Seda seostatakse 
kolju, näopiirkonna, südame ja veresoonte, aju ja jäsemete väärarengutega. Seetõttu on väga tähtis, et 
metotreksaati ei antaks rasedatele ega patsientidele, kes kavatsevad rasestuda. Viljakas eas naistel 
tuleb enne ravi alustamist usaldusväärse meetodiga, näiteks rasedustesti abil välistada raseduse 
olemasolu. Ravi ajal metotreksaadiga ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist peate hoiduma 
rasestumisest, kasutades usaldusväärset rasestumisvastast vahendit (vt ka lõik „Hoiatused ja 
ettevaatusabinõud“).  
Kui te ravi ajal siiski rasestute või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest võimalikult kiiresti oma 
arstile. Teie arst räägib teile ravi võimalikest kahjulikest toimetest lapsele. 
 
Kui te soovite rasestuda, pidage nõu oma arstiga, kes võib teid enne ravi kavandatavat algust suunata 
spetsialisti konsultatsioonile.  
 
Imetamine 
Ärge imetage ravi ajal, sest metotreksaat eritub rinnapiima. Kui teie arst peab ravi metotreksaadiga 
absoluutselt vajalikuks, peate lõpetama rinnaga toitmise. 
 
Meeste viljakus 
Olemasolevate tõendite kohaselt ei ole juhul, kui meespartner on kasutanud metotreksaati annuses 
vähem kui 30 mg nädalas, väärarengute või raseduse katkemise risk suurem. Sellegipoolest ei saa seda 
riski täielikult välistada. Metotreksaat võib olla genotoksiline. See tähendab, et ravim võib põhjustada 
geenimutatsioone. Metotreksaat võib mõjutada seemnerakkude teket ja põhjustada sünnidefekte. 
Seetõttu tuleb ravi ajal metotreksaadiga ja vähemalt 6 kuu vältel pärast ravi lõpetamist hoiduda lapse 
eostamisest ja spermadoonorlusest.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ravi ajal Ebetrexiga võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed, nagu väsimus, uimasus ja 
pearinglus. Seetõttu võib mõnel juhul olla autojuhtimise ja/või masinatega töötamise võime häiritud. 
Kui te tunnete ennast väsinuna või esineb pearinglus, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid. See 
võimendub koos alkoholiga. 
 
Ebetrex sisaldab naatriumi 
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi nädalaannuses, see tähendab põhimõtteliselt 
„naatiumivaba“. 
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3. Kuidas Ebetrexi kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Tähtis hoiatus Ebetrexi (metotreksaat) annuse kohta 
Reumatoidartriidi, juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitiliste vormide või psoriaasi korral kasutage 
Ebetrexi ainult üks kord nädalas. Liigne Ebetrexi (metotreksaat) kasutamine võib lõppeda surmaga. 
Lugege lõiku 3 selles infolehes väga hoolikalt. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Ebetrexi võib raviks määrata ainult arst, kes teab selle ravimi erinevaid omadusi ja toimemehhanismi. 
 
Ebetrexi manustatakse ainult üks kord nädalas. Koos arstiga määrate süsti saamiseks sobiva 
nädalapäeva. 
 
Ebetrexi vale annustamine võib põhjustada raskete, sh potentsiaalselt surmaga lõppevate 
kõrvaltoimete teket. 
 
Soovitatavad annused 
 
Annus reumatoidartriidiga patsientidel 
Soovitatav algannus on 7,5 mg metotreksaati üks kord nädalas.  
Ebapiisava toime ja hea taluvuse korral võib Ebetrexi algannust astmeliselt suurendada 2,5 mg kaupa. 
Teise võimalusena võib kasutada suuremat algannust. Keskmine annus nädala kohta on 15…20 mg. 
Üldiselt ei tohi Ebetrexi annus nädala kohta ületada 20 mg. Pärast soovitud ravitulemuse saavutamist 
tuleb annust järk-järgult vähendada võimalikult väikese efektiivse säilitusannuseni. 
Ravivastus tekib eeldatavalt 4...8 nädalaga. Pärast ravi Ebetrexiga võivad sümptomid uuesti tekkida. 
 
Kasutamine lastel (üle 3-aastased) ja noorukitel 
Annus lastel (üle 3-aastased) ja noorukitel juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitilise vormi korral 
Soovitatav annus on 10…15 mg kehapinna ruutmeetri kohta (m2) nädalas. Ebapiisava ravivastuse 
korral võib annust suurendada kuni 20 mg/m2 nädalas. Kuid vajalik on sagedasem regulaarne 
jälgimine.  
 
Annus psoriaasi raskete vormidega või psoriaatilise artriidiga täiskasvanutel 
Soovitatav algannus (suhteline keskmiselt 70 kg kaaluval täiskasvanul): toksilisuse hindamiseks on 
soovitatav ühekordne kontrollannus 2,5...5 mg. 
Kui nädala pärast ei tuvastata muutusi laboratoorsetes analüüsides, võib jätkata umbes 7,5 mg. Annust 
tuleb suurendada astmeliselt (suurendused 5...7,5 mg nädalas) ja jälgida laboratoorseid näitajaid seni, 
kuni saavutatakse optimaalne ravivastus. Üldiselt ei tohi ületada metotreksaadiannust 25 mg nädalas. 
Pärast soovitud ravitulemuse saavutamist tuleb annust võimaluse korral järk-järgult vähendada 
võimalikult väikese efektiivse säilitusannuseni konkreetsel patsiendil. 
Ravivastus saavutatakse tavaliselt 4...8 nädalaga. Seejärel ravi jätkatakse või lõpetatakse sõltuvalt 
kliinilisest pildist ja muutustest laboratoorsetes analüüsides. 
 
Eakad 
Eakatel patsientidel tuleb kaaluda annuse vähendamist halvenenud maksa- ja neerufunktsiooni ning  
väiksema folaadi tagavara tõttu. 
 
Neerukahjustusega patsiendid 
Neerukahjustusega patsiendid võivad vajada vähendatud annust. 
 
Manustamisviis ja kestus 
Ravi kestuse määrab raviarst. Ebetrexi süstitakse üks kord nädalas. Soovitav on määrata kindel 
nädalapäev „süstimispäevaks“. 
Ebetrexi süstitakse naha alla, lihasesse või veeni, lastel ja noorukitel ei tohi manustada veenisiseselt. 
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Ravi Ebetrexiga on reumatoidartriidi, juveniilse idiopaatilise artriidi, psoriasis vulgaris’e ja 
psoriaatilise artriidi korral pikaajaline. 
 
Reumatoidartriit 
Ravitulemus ilmneb tavaliselt 4…8 nädalat pärast ravi algust. 
Ravi katkestamisel Ebetrexiga võivad sümptomid naasta. 
 
Hariliku psoriaasi rasked vormid ja psoriaatiline artriit 
Ravitulemus ilmneb tavaliselt 2…6 nädalat pärast ravi algust. Sõltuvalt kliinilisest seisundist ja 
laboratoorsete näitude muutustest ravi jätkatakse või see katkestatakse. 
 
Ravi alguses süstib teile Ebetrexi tervishoiutöötaja. Arsti otsusel võite hakata õppima iseendale naha 
alla Ebetrexi süstimist. Teile õpetatakse kuidas seda teha. Mitte mingil tingimusel ärge püüdke ravimit 
ise süstida ilma eelneva koolituseta. 
 
Kui te kasutate Ebetrexi rohkem, kui ette nähtud 
Kasutage Ebetrexi arsti poolt määratud annuses ning järgige annustamisjuhiseid käesolevas pakendi 
infolehes. Ärge muutke ise annust. 
 
Kui te arvate, et olete kasutanud (või keegi teine on kasutanud) ravimit ettenähtust suuremas annuses, 
peate otsekohe võtma ühendust arsti või lähima haiglaga. Sõltuvalt mürgistuse raskusastmest otsustab 
arst vajalike ravimeetmete üle. 
Metotreksaadi üleannustamine võib põhjustada raskeid mürgistusnähte, sealhulgas surmaga lõppevaid. 
Üleannustamise sümptomid võivad olla kergelt tekkivad verevalumid või verejooks, ebatavaline 
nõrkus, suuõõne haavandid, iiveldus, oksendamine, mustjas või verine väljaheide, veriköha või 
kohvipaksutaoline okse ja uriini koguse vähenemine. Vt ka lõik 4. 
 
Arsti juurde või haiglasse minnes võtke oma ravimi pakend kaasa. 
Üleannustamise korral on vastumürgiks kaltsiumfolinaat. 
 
Kui te unustate Ebetrexi kasutada 
Kui annus jäi manustamata, manustage see määratud päeval 24 tunni jooksul. Kui tekib pikem 
viivitus, pidage enne nõu oma arstiga. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel 
korral kasutamata, jätkake manustamist järgmisel ettenähtud manustamispäeval vastavalt 
annustamisskeemile. Vajadusel konsulteerige oma arstiga. 
 
Kui te lõpetate Ebetrexi kasutamise 
Ärge katkestage või lõpetage ravi Ebetrexiga ilma sellest arstiga eelnevalt rääkimata. Raskete 
kõrvaltoimete kahtluse korral võtke koheselt ühendust oma arstiga. 
 
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. 
 
Kõrvaltoimete teke sõltub tavaliselt annusest ja ravi kestusest. 
Rasked kõrvaltoimed võivad tekkida ka väiksemate annustega ja see võib tuua kaasa ravi katkestamise 
või lõpetamise. Kõrvaltoimed võivad tekkida mis tahes ajal ravi käigus. 
Enamik kõrvaltoimeid on varajasel avastamisel mööduvad. Ravi lõpetamine ei kõrvalda alati kõiki 
kõrvaltoimeid. 
Mõned allpool loetletud rasked kõrvaltoimed võivad väga harvadel juhtudel põhjustada äkksurma. 
Mõned kõrvaltoimed võivad tekkida pärast ravi lõppu. 
Konsulteerige oma arstiga.  
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Võtke kohe ühendust oma arstiga kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, sest need võivad 
olla eluohtliku kõrvaltoime nähud, mida tuleb kohe ravida. Teie arst võib otsustada annust vähendada 
või ravi lõpetada. 
 
Tõsised kõrvaltoimed 
- allergilised sümptomid, nagu lööve või sügelus (eriti kogu kehal), käte, jalgade, hüppeliigeste, 

silmalaugude, näo, huulte, suu või kurgu turse (mis võib põhjustada neelamis- või 
hingamisraskust), ootamatult tekkinud vilisev hingamine, hingamisraskus ja minestustunne 
(need võivad olla raske allergilise reaktsiooni või anafülaktilise šoki nähud) (võivad tekkida 
kuni 1 inimesel 100-st); 

- kopsudega seotud vaevused (sümptomid võivad olla üldine haigestumine, ärritav köha, 
hingeldus, hingeldus rahuolekus, valu rindkeres või palavik) – need võivad olla kopsupõletiku, 
interstitsiaalse pneumoniidi või alveoliidi sümptomid (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st); 

- vereeritus sülitamisel või köhimisel; 
- maksapuudulikkuse sümptomid, nagu naha ja silmavalgete kollasus (ikterus), tume uriin, 

iiveldus, oksendamine, isutus, valu paremal kõhus ja sügelus (võib tekkida kuni 1 inimesel 
100-st); 

- neerupuudulikkuse sümptomid, nagu käte, hüppeliigeste või jalgade turse või muutunud 
urineerimissagedus või urineerimise puudumine (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st); 

- infektsioonisümptomid, nagu palavik, külmavärinad, valu, kurguvalu. Metotreksaat võib 
nõrgendada teie vastupanuvõimet infektsioonidele, tekkida võivad infektsioonid, nagu teatud 
tüüpi kopsupõletik (Pneumocystis jiroveci pneumoonia) (võib tekkida kuni 1 inimesel 
10 000-st) või veremürgistus (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st); 

- palavik, kurguvalu, haavandid suus, üldiselt halb enesetunne ja väsimus, ninaverejooks, 
väikesed punased täpid nahal võivad olla luuüdi kahjustuse sümptomid (võib tekkida kuni 1 
inimesel 10-st); 

- haavandid suus ja kurgus (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st); 
- kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja palavik võivad olla pankreatiidi sümptomid (võib tekkida 

kuni 1 inimesel 100-st); 
- tugev kõhuvalu, palavik, iiveldus, oksendamine, tugev kõhulahtisus, must väljaheide või 

muutused soolestiku töös võivad olla seedetrakti tüsistuste, nagu haavandid (võib tekkida kuni 1 
inimesel 100-st) või soole perforatsiooni (esinemissagedus teadmata) sümptomid; 

- raske toksiline nahareaktsioon, sh villide moodustumine ja naha pealmise kihi eraldumine 
(Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs/ Lyelli sündroom). 
Nahareaktsioonid on seotud tugeva häirega üldseisundis ja palavikuga. Nahareaktsioon võib olla 
eluohtlik (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st); 

- tromboosi sümptomid, nagu valu või rõhumistunne rinnus, valu kätes, seljas, kaelas või 
lõualuus, hingeldus, ühe kehapoole tuimus või nõrkus, kõnehäired, peavalu või uimasus (võib 
tekkida kuni 1 inimesel 1000-st); 

- köha, valu rinnus, ootamatult tekkinud hingeldus või veriköha – need võivad olla kopsuemboli 
sümptomid (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st). 

 
Teatatud on ka järgmistest kõrvaltoimetest. 
 
Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st): 
- vähenenud vererakkude tootmine valgete vereliblede ja /või vereliistakute arvu vähenemisega 

(leukopeenia, trombotsütopeenia); 
- peavalu, peapööritus; 
- köha; 
- söögiisu kaotus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus (eriti 24...48 tundi pärast esimest 

metotreksaadi manustamist), kõhuvalu; 
- suu ja neelu põletik ning haavandid, kõhulahtisus (eriti 24...48 tundi pärast esimest 

metotreksaadi manustamist); 
- maksaensüümide aktiivsuse suurenemine vereanalüüsides; 
- juuste väljalangemine; 
- vähenenud kreatiniini kliirens (määratakse arsti juures vereanalüüsiga ja näitab neerufunktsiooni 

halvenemist); 



9/15 
 

- nõrkustunne. 
 
Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st): 
- vöötohatis (herpes zoster); 
- aneemia; 
- punaste ning valgete vereliblede arvu vähenemine, trombotsüütide arvu vähenemine, 

märkimisväärne teatud tüüpi valgete vereliblede arvu vähenemine (agranulotsütoos), 
vererakkude moodustumise häire (pantsütopeenia); 

- väsimus, uimasus; 
- surisemis- või torkimistunne (paresteesia); 
- naha kuumustunne, lööve, nahapunetus, sügelus; 
- tundlikkus päikesevalguse suhtes, nahahaavandid; 
- silmavalgete punasus (konjunktiviit). 
 
Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st): 
- oportunistlikud infektsioonid (immuunsüsteemi mittetöötamise tõttu), mis mõnedel juhtudel 

võivad lõppeda surmaga; 
- lümfikoe vähk (lümfoom), vt lõik 2; 
- immuunsüsteemi häired, mis toob kaasa infektsioonide/põletiku suurema tõenäosuse; 
- diabeet; 
- depressioon; 
- keha vasaku või parema poole nõrkus (hemiparees); 
- peapööritus, segasusseisund; 
- krambid; 
- ajukahjustus (entsefalopaatia/leukoentsefalopaatia); 
- veresoonte põletik (vaskuliit); 
- allergiline vaskuliit; 
- armkoe moodustumine kopsus (kopsufibroos), vedeliku kogunemine ümber kopsude; 
- seedetrakti haavandid ja verejooks; 
- kõhunäärmepõletik; 
- maksakahjustus, maksa lamestumine, armkoe moodustumine maksas (maksafibroos), krooniline 

maksakahjustus (maksatsirroos); 
- seerumi albumiinisisalduse vähenemine; 
- nõgestõbi (üksinda), naha pigmentatsiooni suurenemine; 
- reumaatiliste sõlmede suurenemine; 
- valulik psoriaas; 
- herpeselaadsed nahakahjustused; 
- liigese- või lihasevalu; 
- osteoporoos (luumassi vähenemine); 
- põletik ja haavandid põies (vere esinemisega uriinis), põie tühjendamise probleemid, vähenenud 

või valulik urineerimine; 
- loote väärarendid; 
- tupe põletik ja haavandid; 
- palavik. 
 
 
Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st): 
- väga suured vere punalibled (megaloblastiline aneemia); 
- meeleolu kõikumine; 
- ajutised tajumishäired; 
- tahtlike liigutuste nõrkus kogu kehas; 
- probleemid rääkimisega (afaasia, düsartria); 
- rasked nägemishäired (hägune nägemine), verehüübed võrkkestas; 
- madal vererõhk; 
- verehüübed (trombemboolilised juhud); 
- kurguvalu; 
- hingamisseisak; 



10/15 
 

- seedetrakti põletik, verine väljaheide; 
- igemepõletik; 
- äge hepatiit (maksapõletik); 
- küünte värvuse muutus, küünte kadu;  
- akne, punased või lillad laigud veresoonte veritsuse tõttu, 
- multiformne erüteem, punane nahalööve; 
- luude pingemurd; 
- elektrolüütide tasakaaluhäired, uurea, kreatiniini ja kusihappe sisalduse suurenemine veres 

(asoteemia); 
- abort; 
- puudulik spermatosoidide moodustumine (taastub pärast ravi lõppu), 
- menstruatsioonihäired (taastub pärast ravi lõppu). 
 
Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st): 
- herpesviiruste põhjustatud hepatiit (herpes simplex’i hepatiit), infektsioonid, mida põhjustavad 

seened (histoplasmoos, krüptokokoos), bakterid (nokardioos), viirused 
(tsütomegaloviirusinfektsioon, sh kopsupõletik); 

- ohatis (herpes simplex); 
- punaste vereliblede puudulikust tootmisest põhjustatud aneemia (aplastiline aneemia), 

eosinofiilsete granulotsüütide arvu suurenemine (eosinofiilia), neutrofiilsete granulotsüütide 
arvu vähenemine (neutropeenia), lümfisõlmede turse peas ja kaelal, kaenla all ning kubemes 
(osaliselt pöörduv), kontrollimatu lümfotsüütide proliferatsioon (osaliselt pöörduv); 

- immuunpuudulikkus (hüpogammaglobulineemia); 
- hepatiit; 
- valu ja lihasnõrkus jäsemetes; 
- maitsetundlikkuse muutused (metalne maitse); 
- ajukelmepõletik, mis põhjustab halvatust ja oksendamist; 
- turse silmade ümber, silmalaugude põletik, pisaravool, valgustundlikkuse suurenemine, mööduv 

nägemise kadu, nägemishäired; 
- südamepauna põletik (perikardiit), südame täituvuse takistus perikardi efusiooni tõttu 

(perikardiaalne tamponaad), vedeliku kogunemine perikardi lehtede vahele (perikardi efusioon); 
- kõrvalekalded kopsufunktsiooni analüüsides koos hingamisraksuse ja köhaga; 
- veriokse; 
- maksarakkude surm (maksanekroos), äge maksa degeneratsioon, maksapuudulikkus; 
- karvanääpsude süvapõletik (furunkuloos), püsiv nahakapillaaride suurenemine (telangiektaasia), 

äge küünevalli põletik; 
- veri ja/või valk uriinis; 
- loote surm; 
- munarakkude (naistel) ja seemnerakkude (meestel) moodustumise häired; 
- menstruaaltsükli häired; 
- libiido kadumine; 
- erektsioonihäired; 
- meestel rindade suurenemine; 
- voolus tupest; 
- viljatus; 
- naha tuimus või kipitus/ tavapärasest väiksem nahatundlikkus 
 
Esinemissagedus teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): 
- kopsupõletik; 
- B-hepatiidi reaktiveerumine, C-hepatiidi ägenemine; 
- kopsuverejooks; 
- nahavähk (vt lõik 2); 
- seljaajuvedeliku rõhu tõus, millega kaasnevad peavalu, iiveldus, oksendamine, tõusnud 

vererõhk, segasusseisund; närvisüsteemi kahjustus (neurotoksilisus), ajukelme põletik 
(arahnoidiit), jalgade halvatus (parapleegia), stuupor, liigutuste koordinatsioonihäire (ataksia), 
dementsus; 

- mittepõletikuline silmakahjustus (retinopaatia); 



11/15 
 

- hüpoksia (hapnikuvaegus kudedes); 
- mittepõletikuline kõhukelmepõletik, mida iseloomustab kõhuvalu ja survetundlikkus 

(peritoniit); 
- toksiline megakoolon (raske tüsistus käärsoole tugeva suurenemise tõttu, millega kaasneb tugev 

valu), soole perforatsioonid; 
- keelepõletik; 
- ravimreaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS); 
- dermatiit; 
- luukahjustus üldiselt ja lõualuus (sekundaarne liigsele valgete vereliblede tekkele); 
- urogenitaalsed häired; 
- rinnavalu, külmavärinad, koekahjustus süstekohas; 
- nahapunetus ja –ketendus;  
- turse. 
 
Metotreksaadi manustamisel lihasesse võib sageli tekkida paikseid kõrvaltoimeid (põletustunne) või 
kahjustusi (steriilse abstsessi teke, rasvkoe hävimine) süstekohal.  
 
Metotreksaadi manustamist naha alla on hästi talutud. Siiani on täheldatud ainult kergeid 
nahareaktsioone ja nende arv väheneb ravi ajal. 
 
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 Ebetrexi säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstli sildil ja pakendil pärast 
“EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
 
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Mitte lasta külmuda. 
 
Ravim tuleb ära kasutada kohe pärast esmast avamist. 
Te ei tohi Ebetrexi kasutada, kui lahus on läbipaistmatu ja sisaldab tahkeid osakesi. 
 
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada. 
 
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 
 
Mida Ebetrex sisaldab 
- Toimeaine on metotreksaat. 
1 ml süstelahust sisaldab 10 mg metotreksaati (10,97 mg metotreksaatdinaatriumina). 
 
Üks 0,75 ml eeltäitesüstal sisaldab 7,5 mg metotreksaati. 
Üks 1 ml eeltäitesüstal sisaldab 10 mg metotreksaati. 
Üks 1,5 ml eeltäitesüstal sisaldab 15 mg metotreksaati. 
Üks 2 ml eeltäitesüstal sisaldab 20 mg metotreksaati. 
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- Teised koostisosad on naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid pH reguleerimiseks ja süstevesi. 
 
Kuidas Ebetrex välja näeb ja pakendi sisu 
Ebetrexi eeltäitesüstlad sisaldavad läbipaistvat kollast ilma osakesteta süstelahust. 
 
Ebetrex on müügil värvitust klaasist (I tüüp Euroopa Farmakopöa järgi), elastomeerist otsakorgi ja 
elastomeerist kolvikorgiga süstlites, mis mahutavad 1,25, 2,25 või 3,00 ml.  

 
Pakendi suurused: 
1 x 0,75 ml, 4 x 0,75 ml, 5 x 0,75 ml 
1 x 1,0 ml, 4 x 1,0 ml, 5 x 1,0 ml 
1 x 1,5 ml, 4 x 1,5 ml, 5 x 1,5 ml 
1 x 2,0 ml, 4 x 2,0 ml, 5 x 2,0 ml 
 
Ühekordselt kasutatavad nõelad ja alkoholiga immutatud puhastuslapid. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
SI-1000 Ljubljana  
Sloveenia 
 
Tootja 
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG 
Mondseestrasse 11 
A-4866 Unterach 
Austria 
 
Fareva Unterach GmbH 
Mondseestrasse 11 
4866 Unterach 
Austria 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2021. 
 
 

 
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult tervishoiutöötajale: 
 
Kasutamise, käsitlemise ja hävitamise juhised 
Lahus peab olema selge ja ilma tahkete osakesteta. 
Käsitleda ja hävitada vastavalt kohalikele seadustele tsütotoksiliste ravimite kohta. Rasedad 
tervishoiutöötajad ei tohi Ebetrexi käsitleda ja/või manustada. 
Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus tuleb hävitada. 
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele tsütotoksiliste 
ainete kohta. 
 
Sobimatus 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. 
 
Säilitamise eritingimused 
Hoida orinaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
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Mitte lasta külmuda. 
 
Juhised süstimiseks naha alla: 
 
− Avage karp ja lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. 
− Võtke välja sisepakend, mis sisaldab süstaltlit ja kanüülipakendit. 
− Avage sisepakend tõmmates nurga klappi. Võtke süstel välja. 
− Eemaldage (keerake) süstlilt hall kummikate, ärge puutuge süstli otsa. 
 

 
 
− Asetage süstel sisepakendisse tagasi. Kollane lahus ei tohi väljuda. 
 

 
 
− Nüüd avage kanüülipakend tõmmates katteriba. Ärge puutuge ümarat steriilset avaust. Selle 

vältimiseks hoidke kanüülipakendi otsast kinni. 
 

 
 
− Kinnitage kanüül koos pakendiga süstli külge ja keerake (kellaosuti liikumise suunas). 

Asetage süstel käeulatusse. 
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− Valige süstimiskoht. Puhastage ringjate liigutuste abil süstimiskoht alkoholilapiga. Ärge 

puutuge seda kohta enne süstimist. 
 

 
 
− Tõmmake kanüül pakendist välja. Asetage kanüülipakend kõrvale. 
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− Ärge puutuge steriilset kanüüli. Kui see juhtub, küsige arstilt või apteekrilt kas peate teist 

kanüüli kasutama. Haarake nahavolt kahe sõrme vahele ja süstige peaaegu vertikaalselt. 
 

 
 
− Suruge kanüül täiesti nahavoldi sisse. Seejärel suruge kolb aeglaselt alla ja süstige kogu lahus 

naha alla. 
 

 
 
− Eemaldage ettevaatlikult kanüül ja tupsutage lapiga süstekohta. Ärge hõõruge, see võib 

süstekohta ärritada. 
 

 
 
Vigastuste vältimiseks visake kasutatud süstlid jäätmekonteinerisse. 
 


