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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

TRANDATE, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Labetaloolvesinikkloriid 

 
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 TRANDATE ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne TRANDATE kasutamist 
3. Kuidas TRANDATE’t kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas TRANDATE’t säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON TRANDATE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
TRANDATE tablette kasutatakse kõrge vererõhu langetamiseks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRANDATE KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage TRANDATE tablette 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) labetalooli või TRANDATE tableti mõne koostisosa suhtes. 
- kui teil on II või III astme atrioventrikulaarne blokaad, kardiogeenne šokk, või mõni teine haigus, 

mis kulgeb raske ja pikaajalise hüpotensiooni (vererõhu languse) või raske südametegevuse 
aeglustumisega. 

- kui teil on astma või hingamisteede obstruktiivne haigus. 
 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga TRANDATE 
- kui teil on maksapuudulikkus või teil kahtlustatakse maksatalitluse häiret. Kui teil tekib 

nahakollasus, siis pöörduge kohe arsti poole. 
- kui teil on mõni perifeersete veresoonte haigus, suhkurtõbi või kilpnäärme ületalitlus. 
- kui teil on I astme atrioventrikulaarne blokaad. 
- kui teil on esinenud erinevate allergeenide suhtes anafülaktilisi reaktsioone, sel juhul võite te 

beeta-adrenoblokaatorite kasutamise ajal olla allergeenide suhtes tavalisest tundlikumad. 
- kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) 
 
TRANDATE vähendab südame löögitugevust, seetõttu peab olema ettevaatlik ravimi manustamisel 
väikese südame reserviga patsientidele. Sellistel juhtudel tuleb enne TRANDATE- ravi alustamist 
kontrollida südame funktsiooni. Südamepuudulikkus peab olema enne labetalooli kasutamist sobiva 
raviga kontrollitud. Kui tekib liiga aeglane südametegevus (löögisagedus alla 50...55/minutis), tuleb 
selle ravimi annust vähendada ja konsulteerida arstiga. 
 
Patsiendid, eriti need, kes põevad südame isheemiatõbe, ei tohi TRANDATE-ravi järsku katkestada. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
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Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. TRANDATE manustamisel koos mõnede teiste ravimitega 
võib ilmneda koostoimeid. 
 
TRANDATE´ga ei ole soovitatav koosmanustada järgmiseid ravimeid: 

- Verapamiili tüüpi kaltsiumikanali antagoniste. 
- Südameglükosiide (digoksiin). 
- Ravimi kasutamine koos tritsükliliste antidepressantidega võib põhjustada treemorit 

(värisemist). 
- Tsimetidiin võib suurendada labetalooli omastamist organismis, mistõttu nimetatud ravimite 

kooskasutamisel tuleb suukaudsel manustamisel olla ettevaatlik. 
- I klassi rütmihäirete ravimeid. 
- TRANDATE vererõhku alandav toime võib väheneda prostaglandiinide sünteesi pärssivate 

ravimite (nt mittesteroidsete põletikuvastaste ainete) samaaegsel kasutamisel. Seetõttu võib 
vajalikuks osutuda MSPVA-te annuse korrigeerimine. 

- Labetalooli ja adrenaliini samaaegne manustamine võib põhjustada bradükardiat (südame 
löögisageduse aeglustumist) ja hüpertensiooni (vererõhu tõusu). 

 
Kui teil teostatakse silmaoperatsioon seoses kataraktiga (läätse hägusus), palun informeerige oma 
silmaarsti, et kasutate või olete eelnevalt kasutanud TRANDATE’t. TRANDATE võib põhjustada 
operatsiooni käigus komplikatsioone millega on võimalik hakkama saada, kui nende eest on eelnevalt 
hoiatatud. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Raseduse ja imetamise ajal tohib TRANDATE 
tablette kasutada vaid juhul, kui arst on nii soovitanud. Labetalool eritub väikeses koguses rinnapiima, 
mistõttu peab olema ettevaatlik ravimi manustamisel rinnaga toitmise ajal. 
Informeerige arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
On vähetõenäoline, et labetalool avaldab toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele. 
Siiski võib labetalool mõnikord põhjustada pearinglust või väsimust. 
 
Oluline teave mõningate TRANDATE 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 TRANDATE’T KASUTADA 
 
Võtke TRANDATE´t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arstiga. Teile vajaliku annuse määrab arst. Ravimit tohib manustada ainult täiskasvanule. 
Lastel ei ole ravimi ohutus ja toimivus kindlaks tehtud. Ravimit peab sisse võtma koos toiduga. 
Tavaline annus kõrgenenud vererõhu korral on 100 mg 2 korda ööpäevas. Vajadusel võib raviannust 
14-päevaste intervallidega suurendada. Paljudel patsientidel on efektiivseks annuseks 200 mg 2 korda 
ööpäevas, maksimalselt kuni 800 mg ööpäevas (kaheks annuseks jagatuna). 
Ravile mittealluva kõrgvererõhutõve korral võib manustada kuni 2400 mg ööpäevas, jagatuna kolmeks 
või neljaks annuseks.  
Eakate patsientide puhul on ravi algul annuseks 100 mg 2 korda ööpäevas. Vererõhu normaliseerumise 
võib saavutada väiksemate püsiannustega kui noorematel patsientidel. 
Maksakahjustusega patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid. 
Rasedusaegse kõrgenenud vererõhu korral on ravi algul tavaliseks annuseks 100 mg 2 korda ööpäevas. 
Annust võib suurendada nädalaste intervallidega. Kõrgenenud vererõhu raskusest lähtuvalt võib 
vajalikuks osutuda ravimi manustamine 3 korda ööpäevas. Maksimaalne lubatud annus ööpäevas on 
2400 mg.  
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Üleminekul TRANDATE süstelahuselt pikaajalisele vererõhku langetavale suukaudsele ravile või 
üleminekul teistelt vererõhku langetavatelt ravimitelt labetaloolile, manustatakse ravi algul 100 mg 2 
korda ööpäevas. 
Labetalool ei mõjuta negatiivselt neerufunktsiooni ja on äärmiselt sobiv kasutamiseks koos 
neeruhaigusega kulgeva kõrgenenud vererõhu korral. 
Ravikuuri TRANDATE’ga ei soovitata järsku katkestada. 
Kui unustate ravimi võtmise arsti poolt määratud ajal, siis manustage ravim järgmisel ettenähtud 
korral. 
Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust. 
Kui teil on tunne, et TRANDATE toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate TRANDATE`t rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise korral võivad tekkida järgmised kõrvalnähud: ülemäärane püstiasendisse tõusmisest 
tingitud vererõhu langus, mõnikord ka südametegevuse aeglustumine. Sellisel juhul aitab, kui heidate 
pikali ning tõstate jalad keha tasapinnast kõrgemale. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti 
poole. 
 
Kui te unustate TRANDATE`t võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. 
Kui te unustate TRANDATE`t võtta, võtke järgmine tablett ettenähtud ajal. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka TRANDATE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kokkuleppeliselt tuuakse kõrvaltoimete esinemissagedust järgmiselt: väga sage: ≥1/10, sage ≥1/100 ja 
< 1/10, aeg-ajalt ≥1/1000 ja <1/100, harv ≥1/10 000 ja <1/1000, väga harv <1/10 000. 
 
# - märgiga tähistatud kõrvaltoimed on tavaliselt mööduvad ning tekivad ravi esimestel nädalatel. 
 
Immuunsüsteemi häired 
Väga sage: haigusega mitteseonduv positiivne tuumavastaste antikehade test 
Sage: ülitundlikkus  
Teatatud ülitundlikkusreaktsioonide hulka kuuluvad lööve (sealhulgas mööduv lihhenoidne lööve), 
sügelus, hingeldus ja väga harva ravimpalavik või angioödeem. 
 
Psühhiaatrilised häired 
Aeg-ajalt: #depressioon 
 
Närvisüsteemi häired 
Sage: #pearinglus, #peavalu, #peanaha kihelemine 
Väga harv: rasedatel on täheldatud käte värisemist 
 
Silma kahjustused 
Sage: nägemise hägustumine 
Väga harv: silmade ärritus 
Neid kõrvalnähte on kirjeldatud, kuid need ei ole olnud kindlalt seotud TRANDATE manustamisega.  
 
Südame häired 
Sage: südame paispuudulikkus 
Harv: aeglustunud südamerütm 
Väga harv: atrioventrikulaarne blokaad 
 
Vaskulaarsed häired 
Sage: #asendist sõltuv vererõhu langus (posturaalne hüpotensioon) 
Väga harv: Raynaud’ sündroomi ägenemine 
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Posturaalne hüpotensioon (vererõhu langus) tekib sageli liiga suurte (alg)annuste või liiga kiire 
annuste suurendamise korral. 
 
Hingamise, rindkere ja keskseinandi häired 
Sage: # ninakinnisus 
Aeg-ajalt: bronhospasm 
 
Seedetrakti häired 
Sage: iiveldus 
Aeg-ajalt: oksendamine, valu ülakõhus 
 
Maksa ja sapiteede häired 
Sage: maksafunktsiooni näitajate aktiivsuse tõus veres 
Väga harv: maksapõletik, kollasus, maksakoe kärbus 
Harilikult maksa ja sapiteede häired mööduvad pärast ravimi manustamise lõpetamist. 
 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused  
Aegajalt: #higistamine 
 
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused 
Aeg-ajalt: krambid 
Väga harv: toksiline lihaskahjustus, süsteemne erütematoosluupus 
 
Neerude ja kuseteede häired 
Sage: urineerimisraskus 
Väga harv: äge uriinipeetus 
 
Suguorganite ja rinnanäärmete häired 
Sage: ejakulatsioonihäired 
Sage: erektsioonihäired 
 
Üldised häired  
Sage: #väsimus, #unisus 
Väga harv: #hüppeliigese piirkonna turse 
 
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 TRANDATE’T SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
TRANDATE tablette tuleb säilitada temperatuuril kuni 30 ºC. 
Ärge kasutage TRANDATE’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 
 
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 TRANDATE sisaldab: 
 
- Toimeaine on labetaloolvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 100 mg labetaloolvesinikkloriidi . 



 5

- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, magneesiumstearaat, hüpromelloos 
5cP, denatureeritud tööstuslik alkohol, naatriumbensoaat, titaandioksiid (E171), 
päikeseloojangukollane FCF (E110), puhastatud vesi. 

 
Kuidas TRANDATE välja näeb ja pakendi sisu 
 
Tabletid on oranži värvusega, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega, mille ühele 
küljele on pressitud „GS SC5“. 
Tabletid on polüpropüleenist purgis, mis on suletud polüetüleenist korgiga. Pakendis on 50 tabletti. 
 
Müügiloa hoidja 
 Aspen Pharma Trading Limited 
12/13 Exchange Place 
I.F.S.C 
Dublin 1 
Iirimaa 
 
Tootja 
Aspen Bad Oldesloe GmbH 
Bad Oldesloe 
Saksamaa 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2012. 


