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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Doxylan 100 mg tabletid 
Doksütsükliin 

 
Enne ravimi võtmist 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 Doxylan ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Doxylan’i kasutamist 
3. Kuidas Doxylan’i kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Doxylan’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON DOXYLAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Doxylan on antibiootikum, mis kuulub tetratsükliinide rühma.  
Doxylan’i kasutatakse doksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud 
infektsioonid täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel: 
kroonilise bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, riketsioos, mükoplasmoos, klamüdioos, 
puukborrelioos, erlihhioos, koolera, taastuv tüüfus, süüfilis, kampülobakterioos, tulareemia, siberi 
katk, katk, akne, rosacea (roosvistrik). 
 
Märkus. Doksütsükliin ei sobi stafülokokk-, streptokokk- ja pneumokokkinfektsioonide raviks, sest 
resistentsus tekib kiiresti. 
 
Kliiniliselt oluline toimespekter. Actinomyces, Bacillus anthracis, Bartonella, Borrelia, Brucella, 
Campylobacter, Chlamydia, Erlichia, Haemophilus, Leptospira, Moraxella, Mycoplasma, Plasmodium, 
Propionibacterium acnes, Rickettsia, Treponema, Ureaplasma, Vibrio, Yersinia pestis. 
Uriinis saavutatavate kontsentratsioonide korral: Escherichia coli, Klebsiella. 
Resistentseid tüvesid esineb: Staphylococcus, Streptococcus. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DOXYLAN’I KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Doxylan’i 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) doksütsükliini, teiste tetratsükliinide või Doxylan’i mõne 

koostisosa  suhtes. 
- kui olete rase või planeerite rasedust 
- kui te imetate last rinnaga 
- alla 12 aasta vanusel lapsel 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Doxylan 
- kui te viibite intensiivse päikesevalguse või ultraviolettkiirguse käes (nt päikesevõtmine). Te peate 

vältima intensiivse päikesevalguse käes viibimist selle ravimi võtmise ajal, kuna teie nahk võib olla 
tavalisest tundlikum päikesepõletuse tekke suhtes. 

- kui teil esinevad maksafunktsioonihäired 
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- kui teil esineb raskekujuline müasteenia (haigus, mis põhjustab ebatavalist väsimust ja teatud 
lihaste nõrkust, eriti silmalaugude) 

- kui teil esineb porfüüria (harvaesinev verepigmentide haigus) 
- kui teil esineb või on olnud süsteemne erütematoosne luupus (allergiline seisund, mis põhjustab 

liigesvalu, nahalöövet ja palaviku teket). Seisund võib halveneda Doxylan’i võtmise ajal. 
- kui teil kahtlustatakse süüfilist. Pärast ravi lõpetamist jätkab arst jätkab teie jälgimist.   
 
Võtmine 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. 
 
Teised ravimid võivad vähendada Doxylan’i toimet, sealhulgas on: 
- antatsiidid (kõrvetistevastased ravimid), rauapreparaadid, suukaudne tsink või vismut. Neid ei tohi 

Doxylan’iga samal ajal võtta. 
- karbamasepiin, fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks) ja barbituraadid (kasutatakse 

epilepsiaraviks või uinutina). 
 
Doxylan võib mõjutada teiste ravimite toimet, sealhulgas on: 
- varfariini või kumariini (kasutatakse trombide tekke ennetamiseks) toime tugevnemine  
- suukaudsete kontratseptiivide (rasestumise vältimiseks) toime vähenemine  
- penitsilliini (kasutatakse infektsiooni raviks) toime vähenemine  
- tsüklosporiini (kasutatakse immuunvastuse muutmiseks) sisalduse tõus veres. 
 
Doxylan’i võtmine koos teatud antibiootikumidega (tetratsükliinid) või teatud anesteetiliste ravimitega 
(metoksüfluraan) võib põhjustada neerude pöördumatu kahjustuse. 
 
Doxylan’i võtmine koos toidu ja joogiga 
Infektsioonide raviks võib Doxylan’i võtta koos toiduga või ilma. 
Akne raviks võib Doxylan’i võtta koos toidu või joogiga. 
Kui Doxylan ärritab teie magu, on soovitatav seda võtta koos toidu või piimaga. 
Alkohol võib vähendada Doxylan’i toimet ja seetõttu tuleb sellest hoiduda. 
Doxylan 100 mg tabletid tuleb alla neelata tervelt söögi ajal koos rohke vedelikuga. 
   
Rasedus ja imetamine  
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Teavitage oma arsti kui olete rase, rasestute või planeerite rasedust. 
Doxylan’i ei tohi võtta kui olete rase või imetate last. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine  
See ravim ei oma mõju teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. 
 
Oluline teave mõningate Doxylan’i koostisainete suhtes 
See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud 
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
See ravim sisaldab hüdrogeenitud kastoorõli, mis võib tekitada maoärritusnähte ja kõhulahtisust. 
 
 
3. KUIDAS DOXYLAN’I VÕTTA  
 
Võtke Doxylan’i täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma 
arsti või apteekriga.  
 
Doxylan’i tablett tuleb tervelt alla neelata püsti seistes söögi ajal koos rohke vedelikuga. 
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Tavaline annus on 2 tabletti esimesel päeval, edaspidi 1 tablett päevas. Ravikuuri kestus on individuaalne 
ning sõltub infektsiooni kulust ja raskusest. 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid kehakaaluga 50 kg kuni 70 kg võtavad esimesel päeval 200 mg 
ööpäevas ühe või kahe manustamiskorraga ja edasi 100 mg ööpäevas. 
Raskekujulise infektsiooni korral ja üle 70 kg kaaluvatel patsientidel on annuseks 200 mg terve ravikuuri 
vältel.  
 
Annused spetsiifiliste haigustekitajate poolt põhjustatud haiguste raviks 
 
Ravikuuri kestus on individuaalne. A tüübi b-hemolüütilise streptokoki poolt põhjustatud infektsiooni 
tuleb ravida vähemalt 10 päeva. 
Süüfilis (primaarne ja sekundaarne vorm penitsilliinallergia korral): 300 mg ööpäevas vähemalt 15 päeva 
jooksul. 
Infitseerunud Acne vulgaris`e ja Rosacea rasked vormid: 100 mg doksütsükliini 6 kuud ja enam 
Puukborrelioos e Lyme`i tõbi (I staadium): 200 mg doksütsükliini ööpäevas vähemalt 3 nädalat. 
 
Eakad  
Tavaliste annuste korral ei ole vajalik eakatel annust kohaldada. 
 
Kui te võtate Doxylan’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te olete võtnud Doxylan’i rohkem kui ette nähtud, võtke koheselt ühendust arstiga. 
Võtke kaasa ravimipakend sõltumata kas seal on tablette jäänud või mitte. 
 
Kui te unustate Doxylan’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke ununenud annus esimesel 
juhul kui ei ole järgmise annuse võtmise aeg. Järgmine annuse võtke tavapärasel ajal. 
 
Kui te lõpetate Doxylan’i võtmise 
Enne ravi lõpetamist pidage nõu oma arstiga. Ravi enneaegse lõpetamise korral võib teie seisund 
taashalveneda. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Doxylan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
 
Teavitage koheselt oma arsti juhul kui teil tekivad pärast ravimi võtmist järgnevad allergilised 
sümptomid:   
- ootamatu hingeldamine, hingamisraskus, valu rindkeres, palavik, ootamatu turse, lööve või sügelus 

(eriti üle kogu keha). Vaatamata sellele, et need on harvaesinevad, võivad sümptomid olla tõsised: 
 
Seedetrakti häired:  
iiveldus, oksendamine, kõrvetised, isutus, keele valulikkus, neelamisraskus, luksumine, kõhulahtisus, 
peen- ja jämesoole põletik, päraku ja/või suguelundite piirkonna põletik. Harva tume ja karune keel. 
Üksikutel juhtudel võib doksütsükliinravi käigus areneda pseudomembranoosne koliit. 
 
Naha kahjustused: 
fotosensibilisatsioon (nahk on päikesekiirguse suhtes tundlikum), nahalööve, naha ketendamine ja maha 
koorumine. 
 
Ülitundlikkusreaktsioonid:  
nõgestõbi, angioneurootiline turse (silmade ümbruse tursed), anafülaksia (hingamisraskus, oksendamine, 
pearinglus, vererõhu langus), naha sügelemine ja punetus, perikardiit (valu südame piirkonnas), 
süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine (haigus, mis kahjustab mitmeid elundeid).  
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Verepildi muutused: 
Kahvatus ja väsimus seoses verepildi muutustega (hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia, 
neutropeenia, eosinofiilia).  
 
Maks ja kõhunääre: 
Üleannustamisel on maksakahjustuse ja pankreatiidi tekke oht. 
Raseduseaegne tetratsükliinide kasutamine tõstab maksakahjustuse tekke ohtu. 
 
Närvisüsteemi häired: 
Harva esineb koljusisese rõhu tõusu (tserebraalset pseudotuumorit) ja see on ravi lõpetamisel pöörduv. 
Kõrvalnähtudena ilmnevad siis peavalu, iiveldus, oksendamine ja võimalik papilliödeemist tulenev 
nõrgenenud nägemine. 
 
Neerude ja kuseteede häired: 
Seoses doksütsükliini kasutmisega on üksikutel juhtudel kirjeldatud neerukahjustuse teket (nt 
intestitsiaalne nefriit, äge neerupuudulikkus ja anuuria). 
 
Muud kõrvaltoimed: 
Doksütsükliinravi ajal võib ilmneda Candida kolonisatsioon nahal ja limaskestadel (eriti genitaaltraktis ja 
suu ning soole limaskestal) koos põletikunähtudega suu ja neelu limaskestal (glossiit, stomatiit); ägeda 
välissuguorganite ja tupepõletikuga (vulvovaginiit) naistel ning sügelemisega (pruritus) analpiirkonnas.  
 
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. KUIDAS DOXYLAN’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida blistrid välispakendis valguse eest kaitstult. 
Ärge kasutage Doxylan’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. 
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 Doxylan sisaldab 
- Toimeaine on doksütsükliin. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 

100 mg doksütsükliinile. 
 

- Abiained on mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükollaat, tüüp A, hüdrogeenitud 
riitsinusõli, 

laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, maisitärklis. 
 
Kuidas Doxylan välja näeb ja pakendi sisu 
Kollased, ümarad, kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. 
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. 
Pakendi suurused: 5, 10 ja 1000 tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
G.L. Pharma Ges.m.b.H., 8502 Lannach, Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis:  
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Covalent OÜ 
Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti 
Tel: +3726600945, fax: +3726600946 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: jaanuaris 2012. 
 


