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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Vepesid 100 mg pehmekapslid 
etoposiid 

 
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 Vepesid ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Vepesid'i kasutamist 
3. Kuidas Vepesid'i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Vepesid'i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON VEPESID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Vepesid on kasvajatevastane ravim, mida kasutatakse munandivähi, väikerakulise kopsuvähi ja 
lümfoomi ning ägeda müeloidse leukeemia raviks kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VEPESID'I KASUTAMIST 
 
Ärge võtke Vepesid'i, kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Vepesid'i mõne koostisosa 
suhtes. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vepesid 
Vepesid'i võib välja kirjutada ainult onkoloog või hematoloog. Ravim võib kahjustada vereloomet, 
seepärast on ravi ajal vajalik regulaarne arstlik kontroll. Tavaliselt teeb arst vereanalüüsi enne ravi 
alustamist ja iga järgneva ravikuuri eel. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Võtmine koos toidu ja joogiga 
Vepesid kapsleid tuleb võtta tühja kõhuga. 
 
Rasedus ja imetamine 
Vepesid'i kasutamine raseduse ajal võib kahjustada loodet. Rasestuda võivad naised peavad kasutama 
tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kuna paljud ravimid erituvad rinnapiima ja olemas on tõsiste 
kõrvaltoimete tekke võimalus imikul, ei tohiks ravi ajal last rinnaga toita. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei ole täheldatud, et Vepesid vähendaks reaktsioonikiirust, mida tuleks arvestada auto juhtimisel või 
masinatega töötamisel. Ravim võib siiski harva põhjustada väsimust ja unisust. Sellisel juhul on 
soovitatav hoiduda auto juhtimisest või masinatega töötamisest. 
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3. KUIDAS VEPESID'I KASUTADA 
 
Kasutage Vepesid'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
Vepesid'i annuse ja raviskeemi määrab arst lähtudes teie kehakaalust ja pikkusest ning tervislikust 
seisundist ja teistest kasutatavatest ravimitest. Tavaline suukaudne annus on 100…200 mg/m2 
kehapindala kohta ööpäevas viiel järjestikusel päeval või 200 mg/m2 kehapindala kohta ööpäevas 
esimesel, kolmandal ja viiendal päeval. Ravikuure korratakse 3…4 nädalaste vahedega. Täitke täpselt 
arsti antud juhiseid. Kapsleid tuleb võtta enne sööki. 
 
Arvestades Vepesid'i toimemehhanismi, võib see ravim põhjustada kasvaja teket tervel inimesel, 
mistõttu see ravim ei tohiks sattuda kõrvaliste isikute kätte. 
 
Kui teil on tunne, et Vepesid'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate Vepesid'i rohkem kui ette nähtud 
Kui olete manustanud eksituse tõttu liiga suure annuse või kui keegi teine on võtnud sisse teie ravimit, 
informeerige sellest kohe lähimat arsti (kiirabi). Üleannustamise korral võivad tekkida seedetrakti 
vaevused, maksakahjustus, vereloome kahjustus ja tõsised ainevahetuse häired. 
 
Kui te unustate Vepesid'i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Pidage nõu arstiga, sest 
kasvajavastases kemoteraapias on sageli oluline erinevate ravimite võtmise aeg ja järjekord. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Vepesid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kõige olulisemaks kõrvaltoimeks on vereloome ajutine häirumine, mis võib nõuda annuse 
vähendamist või järgmise ravikuuri edasi lükkamist. Ravim võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, 
mille vastu arst määrab vajadusel täiendavaid ravimeid. Esineda võib ka söögiisu vähenemine, suu, 
söögitoru või mao limaskesta põletik või kõhulahtisus. Ligikaudu kahel kolmandikul patsientidest 
põhjustab ravim juuste väljalangemist. Kirjeldatud on tundlikkuse häireid kätes või jalgades 
(neuropaatia), sagedamini patsientidel, kes on saanud varem teatud teisi vähivastaseid ravimeid 
(vinkristiin). Küllaltki harva on esinenud unisust, väsimust, maksa kahjustust, kõrvalmaitset suus, 
palavikku, nahalööbeid, nahapigmentatsiooni, sügelust, nõgestõbe, kõhuvalu, kõhukinnisust. 
 
Vepesid võib vallandada ka ägeda allergilise reaktsiooni (anafülaksia). Kui ravi käigus tekib ootamatu 
kehatemperatuuri tõus, hingeldus, südame pekslemine, naha punetus või vererõhu langus, tuleb 
koheselt pöörduda arsti poole (kutsuda kiirabi). Tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisel vähendab arst annust 
või lõpetab ravi. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS VEPESID'I SÄILITADA 
 
Ärge kasutage Vepesid'i pakendile märgitud aegumistähtaja möödudes. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
Säilitada temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida 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. 
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6. LISAINFO 
 
Mida Vepesid sisaldab 
 Toimeaine on etoposiid 
 Abiained on: sidrunhape, glütserool, polüetüleenglükool-400, želatiin, titaandioksiid (valge 

pigment), raudoksiid, (punane pigment), naatriumetüülhüdroksübensoaat, 
naatriumpropüülhüdroksübensoaat. 

 
Kuidas Vepesid välja näeb ja pakendi sisu 
Pakendis on 10 pehmekapslit. 
 
Müügiloa hoidja 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Lövőház u. 39 
1024, Budapest  
Ungari 
 
Tootja 
Corden Pharma Latina S.p.A 
Via del Murillo Km 2,800 
Sermoneta, Latina 
Itaalia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
PharmaSwiss Eesti OÜ 
Tammsaare tee 47 
11316 Tallinn 
Tel: 6827 400 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010 


