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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
PURI-NETHOL 50 mg tabletid 

Merkaptopuriin 
 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib 
olla neile kahjulik isegi juhul, kui haigussümptomid on sarnased. 
- Kui ükskõik milline ravimi kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda 
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või 
apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
 
1. Mis ravim on PURI-NETHOL ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne PURI-NETHOL’i kasutamist 
3. Kuidas PURI-NETHOL’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas PURI-NETHOL’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON PURI-NETHOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE  
 
PURI-NETHOL on antimetaboliitide klassi kuuluv tsütotoksiline ravim (kasvajatevastane 
preparaat). Seda kasutatakse ägeda ja kroonilise müeloidse leukeemia raviks. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PURI-NETHOL’I KASUTAMIST 
 
Ärge võtke PURI-NETHOL’i 
- kui te olete ülitundlik ravimi toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.  
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PURI-NETHOL 
- kui teil on mõni maksahaigus või te kasutate ravimeid, mis võivad maksale 
kahjulikud olla. PURI-NETHOL on maksale toksiline, mistõttu kord nädalas peab arst 
tegema maksafunktsiooni teste, vajalikuks võib osutuda ka sagedasem maksafunktsiooni 
jälgimine. Nahakollasuse (ikteruse) tekkimisel tuleb ravi katkestada ja võtta ühendust arstiga. 
 

Informeerige arsti teil esinevatest muudest haigustest või vaevustest.  
 
ETTEVAATUST! 
Immuunpuudulikkusega patsiente ei soovitata elusvaktsiinidega vaktsineerida. 
PURI-NETHOL kuulub tsütotoksiliste ravimite hulka ning seda tohivad määrata vaid vastava 
väljaõppe saanud arstid. 
Kuna PURI-NETHOL on tugeva toimega luuüdi pärssiv ravim, peab patsient selle 
manustamise ajal olema pideva arstliku kontrolli all.  
 
Soovitatav on tablettidega ümber käia ettevaatlikult ning poolitamisel neid palja käega mitte 
katsuda. 
Merkaptopuriini tablettide käsitsemisel tuleb järgida kohalikke soovitusi ja/või tsütotoksiliste 
ravimite käsitsemise ja hävitamise eeskirju.  
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
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Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid 
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on PURI-NETHOL’i kasutamine vastunäidustatud. 
Informeerige arsti kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.  
 
Oluline teave mõningate PURI-NETHOL tablettide koostisainete suhtes 
Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne 
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
 
3. KUIDAS KASUTADA PURI-NETHOL’I 
 
Kasutage PURI-NETHOL’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Tavaline annus täiskasvanutele ja lastele on 2,5 mg/kg/ööpäevas, kuid annuse suurus ja 
manustamise kestus sõltub samaaegselt manustatud teiste tsütotoksiliste ravimite annustest.  
Teile vajaliku annuse määrab arst sõltuvalt teie haigusest.  
PURI-NETHOL tabletid tuleb koos veega alla neelata vähemalt üks tund enne või 3 tundi 
pärast sööki või piima joomist.  
 
Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust. 
 
Kui teil on tunne, et PURI-NETHOL’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma 
arsti või apteekriga. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate PURI-NETHOL’i rohekm kui ette nähtud 
Üleannustamise esmasteks sümptomiteks võivad olla seedetrakti vaevused, kaasa arvatud  
iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja isutus. Esineda võib vereloome pärssumist, mille teke 
on tõenäolisem kroonilise üleannustamise puhul. Üleannustamise oht on suurem, kui 
samaaegselt kasutatakse allopurinooli. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole.  
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
Nagu kõik ravimid, võib ka PURI-NETHOL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei 
teki.  
Peamine kõrvaltoime on luuüdi funktsiooni pärssumine ning selle tagajärjel tekkiv vereloome 
häire - leukopeenia ja trombotsütopeenia (leukotsüütide ja trombotsüütide hulga vähenemine), 
sekundaarne leukeemia ja müelodüsplaasia. 
PURI-NETHOL avaldab toksilist toimet maksale. Toksilise toime avastamiseks jälgib arst 
teie maksafunktsiooni näitajaid. PURI-NETHOL-ravi õigeaegsel lõpetamisel on muutused 
üldjuhul pöörduvad, kuid on esinenud ka pöördumatuid maksakahjustusi.  
Aeg-ajalt on tekkinud isutus. Sageli on tekkinud iiveldus, oksendamine ja kõhunäärme 
põletik. Harva haavandid suuõõnes, väga harva haavandid sooltes. Harva on 
ülitundlikkusreaktsioonina esinenud kehatemperatuuri tõusu, liigesvalu ja nahalööbeid, väga 
harva näoturset. Harva on esinenud juuste väljalangemist ja meestel ajutiselt oligospermiat. 
Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige oma arstiga.  
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Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 
mida selles infolehes ei ole loetletud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.  
 
 
5. Kuidas PURI-NETHOL’i säilitada 
 
PURI-NETHOL tablette tuleb säilitada temperatuuril kuni 25°C, niiskuse ja valguse eest 
kaitstult. Tablette tuleb hoida originaalpakendis. 
Ärge kasutage PURI-NETHOL’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida PURI-NETHOL sisaldab 
 
- Toimeaine on merkaptopuriin. 
- Abiained on laktoos, maisitärklis, oksüdeeritud tärklis, magneesiumstearaat, steariinhape. 

 
Kuidas PURI-NETHOL välja näeb ja pakendi sisu 
Merevaikkollasest klaasist purgis on 25 kahvatukollast värvi, ümmargust, kaksikkumerat, 
ühel küljel asuva poolitusjoonega tabletti, millele on pressitud kiri GX poolitusjoone kohal ja 
EX2 poolitusjoone all.  
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte 
tableti võrdseteks annusteks jagamiseks. Purk on suletud lastekindla korgiga. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja 
Aspen Pharma Trading Limited 
12/13 Exchange Place 
I.F.S.C 
Dublin 1 
Iirimaa 
 
Tootjad 
EXCELLA GmbH 
Nürnberger Strasse 12 
90537 Feuct 
Saksamaa 
 
või 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Grunwaldzka 189 
60-322 Poznan 
Poola 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2012. 
 
 


