
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Mycophenolate Mofetil Accord, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
mükofenolaatmofetiil 

 
 
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, apteekri või meditsiiniõega.  
- 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, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
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1.  Mis ravim on Mycophenolate Mofetil Accord ja milleks seda kasutatakse  
2.  Mida on vaja teada enne Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmist 
3.  Kuidas Mycophenolate Mofetil Accord’i võtta 
4.  Võimalikud kõrvaltoimed 
5.  Kuidas Mycophenolate Mofetil Accord’i säilitada 
6.  Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1.  Mis ravim on Mycophenolate Mofetil Accord ja milleks seda kasutatakse 
 
Immunosupressandid. 
 
Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutatakse selleks, et vältida teile siirdatud neeru, südame või 
maksa äratõukereaktsiooni teie organismi poolt. Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutatakse koos 
teiste ravimitega, mida nimetatakse tsüklosporiiniks ja kortikosteroidideks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmist 
 
HOIATUS 
Mükofenolaat põhjustab sünnidefekte ja raseduse katkemist. Kui olete rasestuda võiv naine, peab enne 
ravi alustamist tehtud rasedustest andma negatiivse vastuse ning te peate järgima arstilt saadud 
nõuandeid raseduse vältimise kohta. 
 
Arst räägib teiega ja annab kirjaliku informatsiooni, eeskätt mükofenolaadi toime kohta veel 
sündimata lastele. Lugege informatsiooni tähelepanelikult ja järgige juhiseid. 
 
Kui te ei saa nendest juhistest täielikult aru, paluge oma arstil neid uuesti selgitada enne 
mükofenolaadi võtmist. Vt ka lisateavet antud lõikudest„Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ ning 
„Rasedus ja imetamine“. 
 
Mycophenolate Mofetil Accord’i ei tohi võtta 
- kui olete mükofenolaatmofetiili, mükofenoolhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
- kui te olete rasestuda võiv naine ja ei ole enne ravi alustamist teinud negatiivse tulemuse andnud 

rasedustesti, sest mükofenolaat põhjustab sünnidefekte ja raseduse katkemist. 
- kui te olete rase või kavatsete rasestuda või arvate end olevat rase. 
- kui te ei kasuta tõhusat rasestumisvastast kaitset (vt „Rasedus, rasestumisvastane kaitse ja 

imetamine“). 
- kui te imetate last. 
Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge seda ravimit võtke. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage enne Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga. 



 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Mycophenolate Mofetil Accord’iga ravi alustamist pidage nõu oma arsti, apteekri või 
meditsiiniõega. 
Teavitage viivitamatult oma arsti,  
- kui teil esinevad ükskõik millised nakkuse sümptomid (näiteks palavik, kurguvalu) või tekib 

ootamatu verevalum ja/või verejooks; 
- kui teil esineb või on kunagi varem esinenud mis tahes seedetrakti probleeme, näiteks 

maohaavandid; 
- kui te kavatsete rasestuda või rasestute sel ajal, kui te võtate või kui teie partner võtab 

Mycophenolate Mofetil Accord’i; 
- kui teil on harvaesinev pärilik hüpoksantiinguaniini fosforibosüül–transferaasi (HGPRT) 

defitsiit, näiteks Lesch–Nyhani ja Kelley–Seegmilleri sündroom. 
Kui midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta (või ei ole te kindel), pidage kohe enne Mycophenolate 
Mofetil Accord’iga ravi alustamist nõu oma arstiga. 
 
Päikesekiirguse toime 
Mycophenolate Mofetil Accord nõrgestab teie organismi kaitsevõimet. See põhjustab suuremat 
nahavähi tekkeriski. Piirake kokkupuudet päikese- ja ultraviolettkiirgusega. Selleks tehke järgmist: 
 kandke kaitsvat riietust, mis katab ka teie pead, kaela, käsivarsi ja jalgu; 
 kasutage suure kaitsefaktoriga päikesekreemi. 

 
Lapsed ja noorukid 
 
Lapsed vanuses 2...18 aastat: 
Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutatakse lastel ja noorukitel (vanuses 2...18 aastat) selleks, et 
vältida organismi ära tõukamast siirdatud neeru. 
Mycophenolate Mofetil Accord’i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel (vanuses 2...18 aastat) südame 
või maksa siirdamise korral. 
Mycophenolate Mofetil Accord’i ei tohi kasutada alla 2 aastastel lastel. 
 
Muud ravimid ja Mycophenolate Mofetil Accord 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid. Siia alla kuuluvad ka käsimüügiravimid, näiteks taimsed ravimid. Seda seetõttu, 
et Mycophenolate Mofetil Accord võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Samuti võivad teised 
ravimid mõjutada Mycophenolate Mofetil Accord’i toimet. 
 
Enne Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmist, teatage kindlasti oma arstile või apteekrile, kui te 
võtate mis tahes järgmist ravimit: 
 asatiopriin või muud immuunsüsteemi pärssivad ravimid; antakse pärast siirdamisoperatsiooni; 
 kolestüramiin; kasutatakse kõrge kolesteroolisisalduse vähendamiseks; 
 rifampitsiin; antibiootikum, mida kasutatakse infektsioonide, näiteks tuberkuloos (TB), 

ennetamiseks ja raviks; 
 antatsiidid või prootonpumba inhibiitorid; kasutatakse maohappe probleemide korral, nt 

seedehäirete raviks; 
 fosfaate siduvad preparaadid; kasutatakse kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel 

fosfaatide imendumise vähendamiseks; 
 antibiootikumid; kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks; 
 isavukonasool; kasutatakse seennakkuste raviks; 
 telmisartaan; kasutatakse kõrge vererõhu raviks; 
 atsikloviir, valatsikloviir või gantsikloviir. 
 
Vaktsiinid 
Kui teid on vaja Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmise ajal vaktsineerida (elusvaktsiiniga), pidage 
esmalt nõu oma arsti või apteekriga. Arst ütleb teile, milliseid vaktsiine te võite saada. 
 



Te ei tohi doonorina verd anda ravi ajal Mycophenolate Mofetil Accord’iga ja vähemalt 6 nädalat 
pärast ravi lõppu. Mehed ei tohi doonorina spermat loovutada ravi ajal Mycophenolate Mofetil 
Accord’iga ja vähemalt 90 päeva pärast ravi lõppu. 
 
Mycophenolate Mofetil Accord koos toidu ja joogiga 
Toit ja jook ei avalda toimet ravile Mycophenolate Mofetil Accord’iga. 
 
Rasedus, rasestumisvastane kaitse ja imetamine 
 
Rasestumisvastane kaitse Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutavatel naistel 
Kui te olete rasestuda võiv naine, peate Mycophenolate Mofetil Accord-ravi ajal kasutama tõhusat 
rasestumisvastast meetodit, sealhulgas: 
- enne kui alustate Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmist; 
- kogu Mycophenolate Mofetil Accord-ravi jooksul; 
- 6 nädalat pärast seda, kui lõpetate Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmise. 
Rääkige oma arstiga teile kõige sobivamatest rasestumisvastastest meetoditest. See sõltub teie 
individuaalsest olukorrast. Eelistatav on kahe rasestumisvastase meetodi samaaegne kasutamine, kuna 
see vähendab soovimatu raseduse ohtu. Võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga, kui 
arvate, et rasestumisvastane kaitse ei pruugi olla tõhus või kui olete unustanud 
rasestumisvastase pilli võtmata. 
 
Te olete naine, kes ei ole võimeline rasestuma, kui teie kohta kehtib ükskõik milline järgnevalt 
loetletutest:  
- Te olete menopausi läbinud, st vähemalt 50 aasta vanune ning teie viimane menstruatsioon oli 

rohkem kui aasta tagasi (kui menstruatsioonid on ära jäänud vähiravi tõttu, esineb siiski 
rasestumise võimalus). 

- Teie munajuhad ja mõlemad munasarjad on kirurgiliselt eemaldatud (kahepoolne salpingo-
ooforektoomia). 

- Teie emakas on kirurgiliselt eemaldatud (hüsterektoomia). 
- Teie munasarjade talitlus on lakanud (enneaegne munasarjade puudulikkus, mida on 

kinnitanud spetsialist-günekoloog). 
- Teil esineb üks järgmistest harvaesinevatest kaasasündinud seisunditest, mille tõttu ei ole 

rasestumine võimalik: XY-genotüüp, Turneri sündroom või emaka agenees. 
- Te olete laps või teismeline, kellel ei ole veel menstruatsioonid alanud. 
 
Rasestumisvastane kaitse Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutavatel meestel 
Olemasolevad andmed ei näita väärarengute või raseduse katkemise riski suurenemist, kui isa saab 
mükofenolaati. Kuid seda riski ei saa täielikult välistada. Ettevaatusabinõuna on teil või teie naissoost 
partneril soovitatav kasutada usaldusväärset rasestumisvastast meetodit ravi ajal ja 90 päeva pärast 
Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutamise lõpetamist. 
 
Kui teil on plaanis eostada laps, rääkige oma arstiga võimalikest ohtudest ja muudest ravivõimalustest. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst räägib teile ohtudest raseduse korral ja muudest 
võimalustest siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vältimiseks, kui: 
- te kavatsete rasestuda, 
- teil jääb menstruatsioon vahele või te arvate, et teil on menstruatsioon vahele jäänud või teil 

tekib ebatavaline menstruaalverejooks või te kahtlustate rasedust, 
- te olete seksuaalvahekorras ilma tõhusat rasestumisvastast meetodit kasutamata.  
Kui te rasestute ravi ajal mükofenolaadiga, peate sellest otsekohe teavitama oma arsti. Jätkake siiski 
Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutamist kuni arsti külastamiseni. 
 
Rasedus 
Mükofenolaat põhjustab väga suure esinemissagedusega raseduse katkemist (50%) ja raskeid 
sünnidefekte (23...27%). Kirjeldatud sünnidefektideks on kõrvade, silmade, näo (huule-/suulaelõhe), 



sõrmede, südame, söögitoru (torujas elund, mis ühendab suuõõnt maoga), neerude ja närvisüsteemi 
arenguhäireid (näiteks spina bifida ehk lülilõhestumus (mille puhul lülisambaluud ei ole õigesti 
arenenud)). Teie lapsel võib tekkida üks või mitu eespool loetletud väärarengut. 
 
Kui te olete rasestuda võiv naine, peab enne ravi alustamist tehtud rasedustest andma negatiivse 
vastuse ja te peate järgima arstilt saadud nõuandeid rasestumisvastase kaitse kohta. Enne ravi 
alustamist võib arst soovida, et teeksite rohkem kui ühe rasedustesti, et välistada võimalik rasedus. 
 
Imetamine 
Ärge võtke Mycophenolate Mofetil Accord’i, kui te toidate last rinnaga. Väike kogus ravimit võib 
imenduda rinnapiima. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Mycophenolate Mofetil Accord mõjutab mõõdukalt autojuhtimise või masinate või mehhanismidega 
töötamise võimet. Kui tunnete unisust, tuimust või segasust, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega 
ning ärge juhtige autot ega töötage mingite masinate või mehhanismidega enne, kui tunnete ennast 
paremini. 
 
Mycophenolate Mofetil Accord sisaldab naatriumi 
Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt 
“naatriumivaba”. 
 
 
3.  Kuidas Mycophenolate Mofetil Accord’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui palju võtta 
Kogus sõltub teie siiriku tüübist. Allpool on toodud tavalised annused. Ravi kestab senikaua, kuni seda 
on vaja teile siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks. 
 
Neerusiirik 

Täiskasvanud 
 Esimene annus antakse siirdamisoperatsioonile järgneva 3 päeva jooksul. 
 Ööpäevane annus on 4 tabletti (2 g ravimit) võetuna kahe (2) eraldi annusena.  
 Võtke 2 tabletti hommikul ja 2 tabletti õhtul. 
Lapsed (vanuses 2 kuni 18 aastat) 
 Antav annus sõltub lapse suurusest. 
 Arst otsustab kõige asjakohasema annuse teie lapse pikkuse ja kaalu (keha pindala – mõõdetuna 

ruutmeetrites ehk ühikutes m2) põhjal. Soovitatav annus on 600 mg/m2 kaks korda ööpäevas. 
 
Südamesiirik 

Täiskasvanud 
 Esimene annus antakse siirdamisoperatsioonile järgneva 5 päeva jooksul. 
 Ööpäevane annus on 6 tabletti (3 g ravimit) võetuna kahe (2) eraldi annusena.  
 Võtke 3 tabletti hommikul ja 3 tabletti õhtul. 
Lapsed 
 Andmed Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutamise kohta südamesiirikuga lastel puuduvad. 

 
Maksasiirik 

Täiskasvanud 
 Esimene annus suukaudselt manustatavat Mycophenolate Mofetil Accord’i antakse vähemalt 

4 päeva jooksul pärast siirdamisoperatsiooni ja kui te olete võimeline suukaudseid ravimeid alla 
neelama. 

 Ööpäevane annus on 6 tabletti (3 g ravimit) võetuna kahe (2) eraldi annusena.  



 Võtke 3 tabletti hommikul ja 3 tabletti õhtul.  
Lapsed 
 Andmed Mycophenolate Mofetil Accord’i kasutamise kohta maksasiirikuga lastel puuduvad. 
 
Manustamisviis ja -tee 
Neelake tabletid alla tervelt koos klaasitäie veega. Ärge murdke ega purustage tablette.  
 
Kui te võtate Mycophenolate Mofetil Accord’i rohkem, kui ette nähtud 
Kui te võtate Mycophenolate Mofetil Accord tablette ettenähtust rohkem või kui keegi teine on 
kogemata võtnud tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole või minge otsekohe haiglasse. Võtke 
ravimipakend endaga kaasa. 
 
Kui te unustate Mycophenolate Mofetil Accord’i võtta  
Kui te unustasite oma ravimit võtta, siis võtke see niipea, kui teile meenub, seejärel jätkake ravimi 
võtmist tavalistel aegadel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Mycophenolate Mofetil Accord’i võtmise  
Ravi lõpetamine Mycophenolate Mofetil Accord’iga võib suurendada riski teile siirdatud organi 
äratõukeks. Ärge lõpetage ravimi võtmist enne, kui arst on teile seda öelnud. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või 
meditsiiniõega. 
 
 
4.  Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate ükskõik millist järgmistest tõsistest 
kõrvaltoimetest – te võite vajada erakorralist meditsiinilist ravi: 
 teil on infektsiooninäht, nt palavik või kurguvalu. 
 teil tekivad ootamatult verevalumid või veritsemine. 
 teil on nahalööve, näo, huulte, keele või kõri turse koos hingamisraskustega – teil võib olla tõsine 

allergiline reaktsioon ravimi suhtes (nt anafülaksia, angioödeem). 
 
Sagedamini esinevad probleemid 
Sagedamini esinevateks probleemideks on kõhulahtisus, valge- või punavereliblede arvu vähenemine, 
nakkused ja oksendamine. Arst teeb teile regulaarsete ajavahemike järel vereanalüüse, et hinnata 
muutusi: 
 vererakkude arvus või infektsiooni nähtudes. 
 
Järgmisi kõrvaltoimeid võib lastel tekkida suurema tõenäosusega kui täiskasvanutel: kõhulahtisus, 
infektsioonid, valge- ja punavereliblede arvu vähenemine. 
 
Nakkuste vastu võitlemine 
Mükofenolaatmofetiil vähendab teie organismi kaitsevõimet, et vältida teile siirdatud elundi 
äratõukereaktsiooni. Selle tulemusena väheneb teie organismi võime nakkuste vastu võidelda. See 
tähendab, et teil võib tekkida tavalisest sagedamini infektsioone. Nende hulka kuuluvad aju, naha, suu, 
seedetrakti, kopsude ja kuseteede põletikud. 
 
Lümfikoe kasvajad ja nahavähk 
Sarnaselt teistele sellist tüüpi ravimite (immunosupressandid) kasutajatele on väga väikesel arvul 
mükofenolaatmofetiili kasutajatel tekkinud lümfisüsteemi kasvaja või nahavähk. 
 
Üldised kõrvaltoimed 



Teil võivad tekkida organismi tervikuna haaravad üldised kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad rasked 
allergilised reaktsioonid (näiteks anafülaksia, angioödeem), palavik, tugev väsimus, uinumisraskused, 
valud (näiteks kõhuvalu, valu rindkeres, liiges- või lihasvalu), peavalu, gripinähud ja tursed. 
 
Teiste kõrvaltoimetena võivad tekkida: 
Nahaprobleemid, näiteks: 
 akne, lihtohatis, vöötohatis, nahakasvajad, juuste väljalangemine, nahalööve ja sügelemine. 
 
Kuseteede probleemid, näiteks: 
 veri uriinis. 
 
Seedetrakti- ja suuprobleemid, näiteks: 
 igemete turse ja suu limaskesta haavandid, 
 kõhunäärme-, jämesoole- või maopõletik, 
 seedetrakti häired, sealhulgas verejooks, 
 maksafunktsiooni häire, 
 kõhulahtisus, kõhukinnisus, iiveldus, seedehäired, isutus, kõhupuhitus.  
 
Närvisüsteemi probleemid, näiteks:  
 pearinglus, uimasus või tuimus, 
 värin, lihasspasmid, krambid, 
 ärevuse või rusutuse tunne, muutused meeleolus või mõtetes. 
 
Südame ja veresoonte probleemid, näiteks: 
 vererõhu muutused, südametegevuse kiirenemine, veresoonte laienemine. 
 
Kopsuprobleemid, näiteks 
 kopsupõletik, bronhiit, 
 hingeldus, köha, mis võib olla tingitud bronhilaienemusest (seisund, mille puhul kopsutorud on 

ebanormaalselt laienenud) või kopsufibroosist (kopsukoe armistumine). Kui teil tekib püsiv 
köha, hingeldus, vedeliku kogunemine kopsudesse või pleuraõõnde, pidage nõu oma arstiga, 

 nina kõrvalkoobaste probleemid. 
 
Muud probleemid, näiteks: 
 kehakaalu langus, podagra, kõrge veresuhkru tase, verejooks, verevalumite teke. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. 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 Mycophenolate Mofetil Accord’i säilitada 
 
- Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.   
- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. 

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
- Tagastage alati järelejäänud ravim apteeki. Hoidke tabletid alles ainult juhul, kui arst on 

palunud seda teha.  
- 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 Mycophenolate Mofetil Accord sisaldab 
- Toimeaine on mükofenolaatmofetiil. Üks tablett sisaldab 500 mg mükofenolaatmofetiili. 
- Teised koostisosad on: 
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, povidoon, hüdroksüpropüültselluloos, 
naatriumkroskarmelloos, puhastatud talk, magneesiumstearaat. 
Tableti kate: hüpromelloos 6 cP, titaandioksiid (E171), makrogool 400, punane raudoksiid (E172), 
indigokarmiin (E132), must raudoksiid (E172), puhastatud talk. 
 
Kuidas Mycophenolate Mofetil Accord välja näeb ja pakendi sisu 
Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg on purpurpunase värvusega, kapslikujulised, kaksikkumerad, 
õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus “AHI” ja teisel küljel on “500”. 
 
Mycophenolate Mofetil Accord on saadaval blistrites. 
Karbis on 50, 150 ja 250 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Accord Healthcare B.V. 
Winthontlaan 200 
3526 KV Utrecht 
Holland 
 
Tootjad 
Accord Healthcare B.V. 
Winthontlaan 200 
3526 KV Utrecht  
Holland 
 
või 
 
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o. 
ul. Lutomierska 50 
95-200 Pabianice 
Poola 
 
Infoleht on viimati uuendatud mais 2021. 


