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 Pakendi infoleht: teave kasutajale 
  

VERMOX 100 mg tabletid 
Mebendasool 

 
 
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 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 VERMOX 100 mg tabletid (edaspidi VERMOX) ja milleks neid kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne VERMOX´i võtmist 
3. Kuidas VERMOX´it võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas VERMOX´it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on VERMOX ja milleks seda kasutatakse 
 
VERMOX on näidustatud Enterobius vermicularis’e (naaskelsaba), Ascaris lumbricoides’e (solkmed), 
Trichuris trichiura (piuglane), Ancylostoma duodenale ja Necator americanus’e (kidaussid) poolt 
põhjustatud ühe infestatsiooni või segainfestatsioonide raviks. 
 
VERMOX on näidustatud täiskasvanutele ja lastele. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne VERMOX´i võtmist  
 
Ärge võtke VERMOX´it 
- kui olete mebendasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne VERMOX´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Võtke alati VERMOX´it täpselt nii, nagu arst on teid juhendanud ja pidev meditsiiniline jälgimine on 
vajalik kuni sümptomite taandumiseni (nt tuleb uurida väljaheidet). 
 
Lapsed 
Alla 1-aastaseid lapsi ei tohi VERMOX tablettidega ravida, välja arvatud juhul, kui raviarst on seda 
otseselt käskinud. 
 
Muud ravimid ja VERMOX 
Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid.  
Mebendasooli ja metronidasooli samaaegset kasutamist tuleb vältida tõsiste kõrvaltoimete riski tõttu. 
Teiste ravimite (nt tsimetidiini) samaaegne kasutamine võib mõjutada VERMOX´i toimet, seepärast 
küsige sellistel juhtudel nõu oma arstilt. 
 
VERMOX koos toidu ja joogiga 
VERMOX´it on soovitatav võtta pärast sööki.  
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Rasedus, imetamine ja viljakus 
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib VERMOX´it võtta vaid erandjuhtudel vastavalt arsti juhistele. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
VERMOX ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
VERMOX sisaldab laktoosi. 
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima 
arstiga. 
 
 
3. Kuidas VERMOX´it võtta  
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõo oma arsti või apteekriga. 
 
Annustamise ja ravi kestuse peab määrama arst vastavalt nugiussi liigile. 
 
Soovitatav annus on järgmine: 
 
Enterobiaas: 
Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 1 aasta vanusest 100 mg (1 tablett) ühekordse annusena. 
Järgides arsti juhiseid võib ravi vajadusel 2...4 nädala pärast korrata. 
 
Askariaas, trihhuriaas, ankülostomiaas ja segainfektsioonid: 
Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 1 aasta vanusest 200 mg ööpäevas (1 tablett hommikul ja 1 
tablett õhtul) kolmel järjestikusel päeval. 
 
Tablett tuleb alla neelata tervena vähese koguse veega pärast sööki. 
Lahtistid või spetsiaalne dieet ei ole ravi ajal vajalikud. 
 
Kasutamine lastel 
Enterobiaasi, askariaasi, trihhuriaasi, ankülostomiaasi või segainfektsioonide korral on annus sama 
mis täiskasvanutel.  
 
Kui te võtate VERMOX´it rohkem kui ette nähtud 
Kui olete võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole. 
Kui olete juhuslikult sisse võtnud rohkem tablette, kui arst on teile määranud, võivad ilmneda 
kõhukrambid, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. 
Pikka aega suuremate annustega ravitud patsientidel on harva teatatud pöörduvatest 
maksaprobleemidest, hepatiidist (maksapõletik) ja neeruprobleemidest. 
Spetsiifilist antidooti (vastumürki) ei ole. Esimese tunni jooksul pärast sissevõtmist võib teha 
maoloputust. Vajadusel võib manustada aktiveeritud sütt.  
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kliinilistes uuringutes täheldati harva ebamugavustunnet alakõhus, kõhupuhitust, kõhulahtisust ja 
löövet. 
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Turuletulekujärgse kogemuse käigus on teatud väga harva (võib esineda vähem kui 1-l ravitud 
patsiendil 10 000-st) neutropeeniat (teatud tüüpi valgete vererakkude arvu vähenemine), allergilisi 
reaktsioone (sh anafülaktilised reaktsioonid), krampe, pearinglust, kõhuvalus muutusi 
maksafunkstiooni näitajates, hepatiiti (maksapõletik), nõgestõbe, alopeetsiat (juustekadu), eksanteemi 
(lööve) ja väga raskesteid nahareaktsioone. 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka VERMOX põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. Seepärast, kui teil tekib 
mõni järgnevatest sümptomitest nagu nahalööve, nõgeslööve (urtikaaria), angioödeem (allergiline 
turse), pöörduge kohe oma arsti poole. 
 
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 VERMOX´it säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle 
kuu viiasele päevale. 
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. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida VERMOX sisaldab: 
- Toimeaine on mebendasool. Iga tablett sisaldab 100 mg mebendasooli.  
- Teised koostisosad on naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, 

magneesiumstearaat, naatriumsahhariin, talk, maisitärklis ja laktoosmonohüdraat.  
 
Kuidas VERMOX välja näeb ja pakendi sisu 
Peaaegu valged, lamedad, lõigatud servadega, kettakujulised, nõrga iseloomuliku lõhnaga tabletid, 
mille ühele küljele on pressitud märgistus “VERMOX” ja teisel küljel on poolitusjoon. Murdepind on 
valge. 
 
PVC/Al blister, mis on pakendatud pappkarpi.  
Pakendis 6 tabletti. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Gedeon Richter Plc.  
1103 Budapest X 
Gyömrői út 19-21 
Ungari 
 
Tootja 
 Janssen Pharmaceutica N.V.,  
Beerse,  
Belgia. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
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Richter Gedeon Eesti filiaal 
Kitsas 8 
51003 Tartu 
Tel: +372 7427056 
 

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014 
 


