
 1

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Leukeran 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Kloorambutsiil 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Leukeran ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Leukeran`i kasutamist 
3. Kuidas Leukeran`i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Leukeran`i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1.  MIS RAVIM ON LEUKERAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Leukeran on antimetaboliitide gruppi kuuluv tsütotoksiline ravim (kasvajatevastane preparaat).  
 
Leukeran´i kasutatakse kroonilise lümfoidse leukeemia, Hodgkin`i lümfoomi ja mitte-Hodgkin`i 
lümfoomi raviks. 
 
 
2.  MIDA ON VAJA TEADA ENNE LEUKERAN´I KASUTAMIST 
 
Ärge võtke Leukeran´i 

• ülitundlikkuse (allergia) korral kloorambutsiili või ravimi mõne abiaine suhtes. 
Informeerige arsti teil esinevatest muudest haigustest või vaevustest.  

• kui teil on harva esinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus või 
glükoosi-galaktoosi imendumishäire. 

 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Leukeran 
Leukeran tablette ei tohi poolitada. Tablettide puutumine ei ole ohtlik, kui tableti välimine kiht on 
terve. 
Ravi Leukeran´iga tuleb teostada arstliku kontrolli all.  
Leukeran´i ei tohi manustada patsiendile, kes on hiljuti saanud kiiritusravi või ravi teiste tsütotoksiliste 
ravimitega.  
Pöördumatu luuüdi pärssimise ohu tõttu tuleb ravi ajal pidevalt jälgida verenäitajaid. Ettevaatlikkusega 
tuleb ravimit manustada neeru- või maksapuudulikkuse korral. 
Ettevaatlik peab olema juhul, kui teil on varem esinenud krampe, kuna Leukeran võib tõsta krampide 
tekkeriski. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Leukeran´i samaaegne manustamine koos fenüülbutasooniga võib suurendada kloorambutsiili 
toksilisust.  
Ettevaatus on vajalik ka elusvaktsiiniga vaktsineerimisel. 
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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 ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Informeerige arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.  
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on ravimi kasutamine vastunäidustatud. Fertiilses eas naised peavad 
ravi ajal kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.  
 
 
3.  KUIDAS LEUKERAN´I KASUTADA 
 
Kasutage Leukeran´i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga.  
 
Leukeran tabletid tuleb koos veega alla neelata, neid ei tohi poolitada, purustada ega närida.  
Teile vajaliku annuse määrab arst sõltuvalt teie haigusest.  
Ravi algannused jäävad vahemikku 0,1…0,2 mg/kg/ööpäevas. Ühe ravikuuri kestuseks on 4…8 
nädalat. Kuna on tegemist luuüdi pärssiva ravimiga, tuleb ravi ajal pidevalt jälgida verenäitajaid. Laste 
annused on sarnased täiskasvanutel kasutatavatele annustele. Ärge ületage arsti poolt määratud annust 
või selle manustamise sagedust.  
 
Kui te võtate Leukeran’i rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole.  
Leukeran´i manustamisel on ägeda üleannustamise peamiseks sümptomiks pantsütopeenia (kõikide 
vererakkude hulga vähenemine). Mõnikord on tekkinud sümptomid närvisüsteemi poolt (liigutuste 
koordinatsioonihäired, ärevusseisundist tingitud muutused käitumises, krambid).  
 
 
4.  VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Leukeran põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Mõnel patsiendil on kirjeldatud vähi teket pärast Leukeran’i pikaajalist kasutamist. 
 
Väheneda võib luuüdi rakkude tootmine. 
Naistel võib menstruatsioon lakata. 
Meestel võib väheneda või lakata sperma tootmine. 
 
Mõned inimesed võivad olla allergilised ravimite suhtes. Kui teil tekib varsti pärast Leukeran’i 
manustamist mõni järgnevatest sümptomitest, LÕPETAGE tablettide võtmine ja teavitage sellest 
otsekohe oma arsti: 
- äkki tekkiv vilisev hingamine, hingamisraskus, valu rinnus või rindkere pingsus. 
- silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse. 
- nahalööve või „nõgestõbi” üle kogu keha. 
 
Teavitage oma arsti kohe sellest, kui teil tekib Leukeran’i võtmise ajal mõni järgnevalt loetletud 
kõrvaltoimetest: 
- kui teil tekib iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või suuõõne haavandid. 
- kui teil tekib ikterus (naha või silmavalgete kollasus). 
- kui te tunnete tavalisest suuremat väsimust või kui teil tekib lööve, palavik või infektsioon (nt 

põiepõletik). 
- kui teil tekivad tavalisest kergemini verevalumid või verejooksud. 
- kui teil tekivad krambid. 
- kui teil tekib püsiv köha või hingeldus. 
- kui teil tekib lihaste tuimus või nõrkus. 
- kui teil tekivad tõmblused. 
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Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile. 
 
 
5.  KUIDAS LEUKERAN’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida külmkapis (2˚C…8°C).  
 
Ärge kasutage Leukeran’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
 
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 Leukeran sisaldab 
 
- Toimeaine on kloorambutsiil. Üks tablett sisaldab 2 mg kloorambutsiili. 
- Abiained on: mikrokristalne tselluloos, veevaba laktoos, kolloidne veevaba ränidioksiid, 

stearhape, sünteetiline kollane raudoksiid, sünteetiline punane raudoksiid, hüpromelloos, 
titaandioksiid, makrogool 400.  

 
Kuidas Leukeran välja näeb ja pakendi sisu 
 
Pruunid, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märge 
„GX EG3” ja teisel „L”. 
 
25 tabletti lastekindla korgiga merevaik-kollases klaaspudelis (tüüp III). 
 
 
Müügiloa hoidja  
Aspen Pharma Trading Limited 
12/13 Exchange Place 
I.F.S.C 
Dublin 1 
Iirimaa 
 
Tootjad 
EXCELLA GmbH  
Nürnberger Strasse 12  
90537 Feucht, 
Saksamaa 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Grunwaldzka 189 
Poznan 60-322 
Poola 
 
Infoleht on kooskõlastatud aprillis 2012 


