
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

PROPANORM 150 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 
Propafenoonvesinikkloriid 

 
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 Propanorm 150 mg ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Propanorm 150 mg kasutamist 
3. Kuidas Propanorm 150 mg kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Propanorm 150 mg säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON PROPANORM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Propanorm’i toimeaine propafenoonvesinikkloriid on rütmihäirete vastane ravim, mida 
kasutatakse: 
paroksüsmaalsete supraventrikulaarsete tahhüarütmiate, sealhulgas kodade virvenduse raviks ja 
profülaktikaks; 
mitteisheemilise geneesiga ventrikulaarsete tahhüarütmiate raviks. 
Ravim on mõeldud täiskasvanutele ja üle 15-aastastele noorukitele. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PROPANORM’I KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Propanorm’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) propafenooni või Propanorm’i mõne koostisosa suhtes; 
- kui teil on süveneva südamehaiguse tõttu tekkinud muutused südamelihase struktuuris: 
- ravile allumatu südamepuudulikkus (vasaku vatsakese väljutusfraktsioon on alla 35%); 
- kardiogeenne šokk, välja arvatud juhul, kui see on tingitud südame rütmihäirest; 
- kolme kuu jooksul pärast müokardi infarkti; 
- kui teil on väljendunud bradükardia (väga aeglane südamerütm); 
- kui teil on väljendunud hüpotensioon (väga madal vererõhk); 
- väljendunud elektrolüütide tasakaaluhäirete korral (nt kaaliumi ainevahetuse häired); 
- kui teil on hingamisteede obstruktiivse haiguse tagajärjel tekkinud hingamisteede raskekujuline 
ahenemine või bronhiit; 
- kui teil on myasthenia gravis (skeletilihaste immuunhaigus). 
Ravimit ei tohi manustada digoksiinimürgistuse korral; sinuatriaalse, atrio- või intraventrikulaarse 
erutusjuhte häire, siinussõlme nõrkuse sündroomi korral (kardiostimulaatori puudumisel); 
kardiogeense šoki korral, v.a. arütmia poolt põhjustatud. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Propanorm: 



 
- kui teil on oluline QRS-kompleksi laienemine või 2. või 3. astme atrioventrukulaarne blokaad, 
on vaja annust vähendada. 
- enne ravi algust ja ravi ajal tuleb teha kliiniline läbivaatus ja EKG uuring, et hinnata teie 
ravivastust ja otsustada ravi jätkamise vajaduse üle.  
- ravi Propanorm 150 mg võib halvendada lihasnõrkusega kulgeva haiguse myasthenia garvis’e 
kulgu.  
- Propanorm’iga teostatav ravi võib mõjutada kunstlike südamestimulaatorite rütmogeenset ja 
sensitiivset läve. Seetõttu tuleks südamestimulaatorit kontrollida ning vajadusel see ümber 
programmeerida; 
- ravi ajal on võimalik, et paroksüsmaalne kodade fibrillatsioon läheb üle kodade 
virvendusarütmiaks  
- märkimisväärse strukturaalse südamehaigusega patsientidel võib olla soodumus raskete 
kõrvaltoimete tekkeks. 
- neerufunktsiooni häirega patsientidele tuleb Propanorm 150 mg manustada äärmise 
ettevaatusega (vajalik on regulaarne EKG jälgimine ja teatud analüüside tegemine). 
- maksafunktsiooni häirega patsientidel on vajalik annuse korrigeerimine.  
Propafenooni saava patsiendi seisundit on väga oluline hinnata elektrokardiograafiliselt ja 
kliiniliselt nii enne ravi kui ka selle ajal. 
 
Propanorm’i võtmine koos teiste ravimitega: 
Propanorm’il võib esineda koostoimeid temaga samaaegselt manustatavate ravimitega. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Propanorm’i toime tugevneb, kui temaga samaaegselt kasutatakse lokaalanesteetikume 
(kasutatakse hambaraviprotseduuride või kirurgiliste protseduuride korral), beetablokaatoreid, 
tritsüklilisi antidepressante. 
Propanorm’i toime võib tugevneda, kui teda kasutatakse samaaegselt tsimetidiini, kinidiini või 
ketokonasooliga. Toime tugevneb propafenooni plasmataseme kõrgenemise tõttu. Propanorm’i 
toime nõrgeneb, kui temaga samaaegselt kasutatakse fenobarbitaali (ravimit, mida kasutatakse 
unetuse ja spastiliste seisundite korral) või rifampitsiini (antibiootikum). Propanorm tugevdab 
antikoagulantide (vere hüübimist takistavate ravimite) toimet. Kui Propanorm’i võtta samaaegselt 
digoksiiniga (ravim, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks), suureneb digoksiini sisaldus 
veres ja sellega kaasneb tema kõrvaltoimete esinemissaegus. 
Propanorm’i ja amiodarooni samaaegne kasutamine võib mõjutada ülejuhet ja repolarisatsiooni 
ning põhjustada proarütmilise potentsiaaliga häireid. 
Ritonaviiri (annustes 800…1200 mg ööpäevas) ja propafenooni samaaegne manustamine on 
vastunäidustatud plasmakontsentratsioonide võimaliku suurenemise tõttu. 
Propafenooni samaaegne manustamine võib organismis suurendada nende ravimite sisaldust, mis 
metaboliseeruvad ensüümi CYP2D6 abil (nt venlafaksiin). Propafenooniga teostatava ravi ajal on 
täheldatud ka propranolooli, metoprolooli, desipramiini ja tsüklosporiini taseme kõrgenemist 
plasmas või veres. 
 
Propanorm’i kasutamine koos toidu ja joogiga: 
Greibimahla joomine võib suurendada propafenooni sisaldust organismis. 
 
Rasedus ja imetamine 
Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 



Raseduse ajal tohib Propanorm’i kasutada ainult siis, kui oodatav kasu ületab võimalikud ohud 
lootele. On teada, et inimestel tungib propafenoon ka läbi platsentaarbarjääri. 
 
Imetamine: 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Inimestel ei ole uuritud propafenooni eritumist rinnapiima. Piiratud andmed viitavad sellele, et 
propafenoon võib inimesel erituda ka rinnapiima. Ravimi määramisel imetavatele emadele tuleks 
olla ettevaatlik. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Ravimi kasutamise ajal võib olla häiritud kõrgendatud tähelepanu nõudvate tegevuste sooritamine, 
koordinatsioon ja kiiret otsustust nõudvad tegevused. Tekkida võivad nägemise hägustumine, 
pearinglus, väsimus ja posturaalne hüpotensioon (asendi muutusega kaasnev vererõhu langus). 
Ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest. 
 
 
3. KUIDAS KASUTADA PROPANORM’I 
 
Võtke Propanorm’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. 
 
Kuna tabletil on kibe maitse ja paikselt tuimastav toime, tuleb tabletid võtta pärast sööki, neelata 
alla tervelt, ilma närimata ja juua peale natuke vett. 
Annustamine on rangelt individuaalne ning arst peab seda pidevalt jälgima. 
Ventrikulaarsete rütmihäiretega patsientide puhul on Propanorm’iga teostatava ravi alustamisel 
vajalik põhjalik kardioloogiline järelvalve. Sellistel haigetel tohib propafenoonravi alustada ainult 
tingimustes, kus on kättesaadavad kardioloogiliseks esmaabiks vajalikud vahendid ning kui 
haiget on võimalik jälgida. Ravi ajal on vajalik regulaarselt patsiendi seisundit kontrollida. 
Ravikestuse määrab raviarst. 
 
Ravikuuri alguses on tavaliseks ööpäevaseks annuseks 150 mg (üks 150 mg tablett) kolm korda 
ööpäevas (iga 8 tunni järel), seda annust suurendatakse vastavalt südameuuringutele järk-
järguliselt. 
Annuse suurendamine peab toimuma vähemalt 3...4-päevase intervalliga. 
Propanorm 150 mg: tablettide kogust võib suurendada 2 tabletini 2 korda päevas või 2 tabletini 
maksimaalselt 3 korda päevas. Kaks tabletti päevas (300 mg) on tavaliselt eakatele patsientidele 
piisav. Ööpäevast koguannust 900 mg (6 tabletti) ületada ei tohi.  
Raske maksafunktsioonihäirega patsientidel tuleb annust oluliselt vähendada. 
 
Kui teil on tunne, et Propanorm’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või 
apteekrile. 
 
Kui te võtate PROPANORM’I rohkem kui ette nähtud: 
Üleannustamise korral või juhul, kui kogemata võtab neid tablette sisse laps, informeerige sellest 
koheselt arsti! 
 
Kui te unustate PROPANORM’I võtta: 
Püüdke ravimit võta iga päev ühel ja samal ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi 
eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate PROPANORM’I võtmise 



Kuna Propanorm 150 mg ravi on teile eluliselt vajalik, ärge kunagi omapäi, ilma arstiga 
konsulteerimata ravi katkestage. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Propanorm põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kõrvaltoimeid esineb sageli (neid võib esineda kuni 20% patsientidest), ent tavaliselt ei ole nad 
raskekujulised. 
Kõige sagedasemad on seedetrakti kaebused (iiveldus, isutus, kõrvetised, mõru maitse suus, 
kõhuvalu, oksendamine, suukuivus, kõhukinnisus). Maksast tingitud kollasust (kolestaatiline 
ikterus) esineb küllaltki harva. 
Kõige sagedasemateks kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimeteks on pearinglus, jäsemete 
värisemine, kohin kõrvus, peavalu koos nägemishäiretega, nõrkus, väsimus või unehäired, 
nahatundlikkuse häired. 
Võib tekkida vererõhu langus (sh järsk vererõhu langus püstitõusmisel). 
Harvem võivad tekkida allergilised reaktsioonid (naha punetus, lööve, sügelus, urtikaaria), 
vereloome häired (trombotsütopeenia, leukopeenia või agranulotsütoos), nägemishäired, ärevus, 
segasus. 
Propafenoon võib mõnedel patsientidel põhjustada astmahooge. Kopsuhaigusi põdevatel 
patsientidel võib tekkida düspnoe. 
Propafenooni kasutamisel suurtes annustes on täheldatud libiido vähenemist selle kadumiseni, 
samuti spermatosoidide arvu vähenemist ejakulatsioonil. 
Vanuritel on sagedamini tekkinud hemodünaamika häireid (hüpotensiooni); 
kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimetest on sagedamini esinenud väsimust, pearinglust ja 
paresteesiaid. 
Juhul, kui teil ilmnevad ülalmainitud kõrvaltoimed, ärge katkestage ravimi kasutamist, vaid 
konsulteerige oma arstiga. 
 
Südamega seotud kõrvaltoimed on kõige tõsisemad (südametöö aeglustumine, südame 
rütmihäired, aga samuti võib esineda südametöö kiirenemist). 
 
Kui teil esineb mõni nendest kõrvaltoimetest, informeerige sellest oma arsti koheselt! 
 
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. 
 
 
5. PROPANORMI SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
Hoida sisepakend välispakendis. 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 



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 Propanorm 150 mg sisaldab: 
 
- Toimeaine on propafenoonvesinikkloriid. Üks kaetud tablett sisaldab 150 mg 
propafenoonvesinikkloriidi. 
- Abiained on granuleeritud mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, kopovidoon, 
naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, naatriumlaurüülsulfaat, hüpromelloos, 
titaandioksiid, makrogool, simetikoonemulsioon 
 
Kuidas Propanorm 150 mg välja näeb ja pakendi sisu 
Propanorm 150 mg tabletid on valged, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, 
diameetriga 8 mm.  
Pakendi suurus: 50 tabletti karbis. 
 
Müügiloa hoidja 
Müügiloa hoidja 
PRO. MED. CS Praha a.s., 
Telčská 1, 140 00 Praha 4, 
Tšehhi Vabariik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2014 


