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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Propüültiouratsiil, 50 mg, tahke suukaudne 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 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 propüültiouratsiil ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne propüültiouratsiili võtmist 

3. Kuidas propüültiouratsiili võtta 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas propüültiouratsiili säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on propüültiouratsiil ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine propüültiouratsiil kuulub kilpnäärme talitlust pärssivate ravimite hulka. Seda kasutatakse 

türeotoksikoosi (kilpnäärme ületalitluse) raviks. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne propüültiouratsiil võtmist 

 

Ärge võtke propüültiouratsiili: 

- kui olete propüültiouratsiili või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline. 

- kui teil on diagnoositud retrostenaalne struuma, v.a operatsioonieelselt.  

 

See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et teil esineb teatud suhkrute talumatus, võtke 

enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Enne propüültiouratsiili võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

- kui teil on oht luuüdi kahjustuse tekkeks 

- kui on neerukahjustus 

- kui on oht veritsuste tekkeks 

- kui on tekkinud kliiniliselt ebanormaalsed maksafunktsiooni näitajad. Propüültiouratsiili 

kasutajatel on esinenud raskeid maksaga seotud kõrvaltoimeid, sh maksasiirdamist vajanud või 

surmaga lõppenud juhtusid. Kui teil tekivad maksahaiguse sümptomid, nagu iiveldus, halb 

enesetunne, kõhulahtisus, naha või silmavalgete kollasus, tume uriin, hele väljaheide, kergesti 

tekkivad verejooksud, sügelus või külmavärinad, siis pöörduge kohe arsti poole. 

 

Kui ravimit on vaja kasutada pikaajaliselt ja suurtes annustes, siis tuleb teil regulaarselt kontrollida  

kilpnäärme funktsiooni. 

 

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

ravimeid. 

 

Eriline ettevaatus on vajalik, kui propüültiouratsiili kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega: 

- Teofülliiniga (ravim, mida kasutatakse astma korral) 

- Digoksiiniga (ravim, mida kasutataksesüdame rütmihäirete korral) 

- Beeta-blokaatoritega (ravimid, mida kasutataks evererõhu langetamiseks) 

- Radioaktiivse joodiga (kasutatakse kilpnäärme ületalitluse korral) 

 

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos 

propüültiouratsiiliga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või 

põhjustada kõrvaltoimeid.  

 

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.  

 

Kasutatuna raseduse ajal võib propüültiouratsiil mõjutada veel sündimata lapse kilpnäärme 

funktsiooni. Raseduse ajal võib propüültiouratsiili kasutada ainult väga rangetel näidustustel ja pärast 

ravist oodatava kasu ja võimaliku riski hoolikat kaalumist. Kasutada tuleb minimaalset toimivat 

annust. Teie kilpnäärme funktsiooni ja veel sündimata lapse arengut tuleb regulaarselt jälgida. 

 

Propüültiouratsiil eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, siis öelge seda oma arstile. Kui peate 

propüültiouratsiili kasutama imetamise ajal, siis peate kasutama minimaalset toimivat annust. Teie 

kilpnäärme funktsiooni ja rinnapiima saava lapse arengut tuleb regulaarselt jälgida. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ei ole teada, et propüültiouratsiil kahjustaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.  

 

 

3. Kuidas propüültiouratsiili võtta 

 

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 

nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Täiskasvanud 

Algannus on 300 kuni 600 mg propüültiouratsiili päevas manustatuna kas ühekordse annusena või 

jagatuna mitmeks annuseks seni, kuni on saavutatud kontroll haiguse üle. 

Kui haiguse üle on saavutatud kontroll (tavaliselt pärast 1 kuni 2 kuu möödumist ravi alustamisest) 

tuleb vähendada annust 50 kuni 150 mg-ni päevas 1 kuni 2 aasta vältel. 

 

Kasutamine lastel ja noorukitel 

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 6 eluaasta. 

 

Lastele vanuses 6...10 eluaastat: algannus 50…150 mg päevas ühekordse annusena või jagatuna.  

Lastele vanuses üle 10 aasta: algannus 150…300 mg päevas ühekordse annusena või jagatuna.  

Säilitusannus sõltub ravivastusest. 

 

Kasutamise maksa- või neeruhaiguse korral  

Vajalik on kasutada tavapärasest väiksemaid annuseid. 

 

Kui teil on tunne, et propüültiouratsiili tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest 

oma arstile või apteekrile. 

 

Kui te võtate propüültiouratsiili rohkem kui ette nähtud 
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Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või 

keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa 

selle ravimi pakend. Üleannustamise sümptomiteks võivad olla: iiveldus, kõhuvalu, peavalu, palavik, 

liigesvalu, sügelemine, naha kahvatus, väsimus, sagedased infektsioonid, verevalumite ja 

verejooksude tekkimine tavapärasest kergemini.  

 

Kui te unustate propüültiouratsiili võtta 
 

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke 

unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 

 

Kui te lõpetate propüültiouratsiili võtmise 

 

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. 

 

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. 

 

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib propüültiouratsiili kasutamisel mõni järgmistest 

sümptomitest: 

 

Vereloome häirele viitavad sümpromid: 

- Kurguvalu 

- Palavik 

- Haavandid suus ja neelus 

- Verevalumite ja verejooksude tekkimine tavapärasest kergemini 

- Ebatavaline väsimus ja nõrkus 

- Üldine halb enesetunne 

 

Maksakahjustusele viitavad sümpromid: 

- Isutus 

- Naha sügelemine 

- Valu kõhus paremal pool 

- Naha kollasus 

- Mõtlemise häired 

 

Raske allergilise reaktsiooni sümptomid: 

- Hingamistakistus 

- Köha 

- Paistetus, ka näol, ja lümfisõlmede suurenemine 

- Nahalööve 

- Liigesvalu 

 

Vähem tõsised kõrvaltoimed, millest on propüültiouratsiili kasutajatel teatatud, on järgmised: 

- Iiveldus 

- Seedehäired 

- Maitsetundlikkuse häired 

- Peavalu 

- Kuulmishäire 

- Kerge või mõõduka raskusega nahalööve 

- Naha sügelemine ja punetus 

- Juuste väljalangemine 
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- Lihaste ja liigeste valu ja kangus 

- Maksafunktsiooni näitajate taseme muutused laboratoorsetes analüüsides 

 

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 propüültiouratsiili 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. 

 

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. 
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