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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Magneesiumsulfaat, 25%, parenteraalne ravimvorm 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes 

arsti soovitusel. 
 

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 arstiga. 

- Ravim on kasutamiseks ainult haiglatingimustes. 

- 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 magneesiumsulfaat ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne magneesiumsulfaadi kasutamist 

3. Kuidas magneesiumsulfaati kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas magneesiumsulfaati säilitada 

6. Muu teave 

 

 

1. Mis ravim on magneesiumsulfaat ja milleks seda kasutatakse 

 

Magneesiumsulfaat on kontsentreeritud magneesiumsulfaadi lahus. See ravim kuulub elekrtolüütide 

lahuste hulka. Seda ravimit kasutatakse magneesiumi soolade asendamiseks magneesiumi puuduse 

korral. 

Magneesiumsulfaat on näidustatud südame rütmihäirete ja alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja 

käitumishäirete korral. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne magneesiumsulfaadi kasutamist 

 

Ärge kasutage magneesiumsulfaati patsiendil: 

 

- kes on magneesiumsulfaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Eriline ettevaatus on vajalik enne magneesiumsulfaadi kasutamist: 

- kui patsiendil on neerukahjustus. Magneesium eritub organismist peamiselt neerude kaudu.  

Seetõttu esineb neerukahjustuse korral magneesiumsulfaadi kasutamisel risk magneesiumi 

toksikatsiooni tekkeks. Vajalik on ettevaatus. Kasutada tuleb tavapärasest väiksemaid annuseid. 

- kui patsiendil on väga raske maksakahjustus. 

 

Magneesiumsulfaadi manustamise ajal tuleb hoolikalt jälgida patsiendi vererõhku, hingamise sagedust 

ja uriini eritust. 

 

Muud ravimid ja magneesiumsulfaat 

 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 

ravimeid. 

 

Magneesiumsulfaadil ei ole tuvastatud väga tõsiseid koostoimeid teiste ravimitega. 
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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.  

 

Ei ole teada, et magneesiumsulfaadi lühiajaline kasutamise raseduse ajal avaldaks kahjulikku toimet 

loote arendule. 

Kuid magneedsiumsulfaadi kasutamine suurtes annustes raseduse kolmandal trimestril võib 

põhjustada hingamise pärssumist vastsündinul. 

 

Ei ole teada, et magneesiumsulfaadi kasutamine lühiajaliselt imetamise ajal mõjutaks rinnapiima 

saavat last. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ravimit kasutatakse haiglatingimustes. 

 

 

3. Kuidas magneesiumsulfaati manustada 

 

Ravimi täpne annuse määrav raviarst sõltuvalt patsiendi seisundist ja muudest individuaalsetest 

iseärasusest. Soovitatav on enne magneesiumi manustamist mõõta magneesiumi sisaldust patsiendi 

plasmas ja määrata ravimi täpne annus ja manustamise sagedus sõltuvalt magneesiumi tasemest 

patsindi organismis. 

Neerupuudulikkuse korral kasutada tavapärasest väiksemaid annuseid. 

 

Tavapärane annus on 8 ml 25% magneesiumsulfaadilahust manustatuna (e 2 g magneesium sulfaati) 

10-15 minuti jooksul veeni. 

Vajadusel võib annust ühe korra korrata. 

Ravimit tuleb manustada kogemustega tervishoiutöötaja järelevalve all. 

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga. 

 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 

 

Magneesiumsulfaat põhjustab kõrvaltoimeid enamasti üleannustamise korral. Magneesiumsülaadi 

üleannustamise sümptomid on järgmised: iiveldus, oksendamine, janu, naha õhetamine, 

vererõhulangus, südame rütmihäired, uimasus, segasus, lihasnõrkus ja kõõlusreflekside nõrgenemine, 

väga raske üleannustamise korral kooma ja hingamise pärssumine. 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine 

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 teavitada 

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 

 

 

5. Kuidas magneesiumsulfaati säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg 

viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt. 
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Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 

 

 

6. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018. 
 

 

 

 


