
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Uromitexan 100 mg/ml süstelahus 
Mesna 
 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.  
• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
• Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
• Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib 

olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.  
• Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.  

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord:  
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1. Mis ravim on UROMITEXAN ja milleks seda kasutatakse 
 
Teie ravimi nimi on Uromitexan. Uromitexani manustatakse ainult siis, kui te kasutate ka 
ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi. 
Ifosfamiid ja tsüklofosfamiid võivad kahjustada teie põie limaskesta. Kahjustusele viitab vere 
ilmumine uriini. Väga väike kogus verd ei pruugi näha olla, nii et teie arst või meditsiiniõde 
analüüsib teie uriini testriba või mikroskoobiga, et kontrollida vere leidumist uriinis. Kui 
uriinis on suurem kogus verd, märkate, et uriin on punane ja väga harva võib näha olla ka 
verehüübeid. 
Uromitexan kaitseb põie limaskesta ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidi kahjustava toime eest. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne UROMITEXAN’I kasutamist. 
 
Ärge kasutage Uromitexani: 
• kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 
allergiline. Allergiline reaktsioon võib hõlmata õhupuudust, vilistavat hingamist, löövet,  
näo ja huulte sügelust või turset; 

 
• kui teil on kunagi olnud samalaadse ravimi suhtes allergiline reaktsioon. 
 
Teile ei anta Uromitexani, kui mis tahes eespool nimetatust kehtib teie kohta. Kui te ei ole 
milleski kindel, rääkige enne Mesna manustamist oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. 
 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 
Enne Mesna manustamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga: 
• kui teil on reumatoidartriit; 
• kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (nimetatakse ka luupus või SEL); 



• kui teil on mingeid probleeme immuunsüsteemiga, mida nimetatakse 
autoimmuunhaiguseks (keha immuunsüsteem ründab iseennast). 

Kui te ei ole kindel, kas miski eespool nimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Uromitexani 
manustamist oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. 
 
Muud ravimid ja Uromitexan 
 
Uromitexani manustatakse koos ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidiga. Uromitexan ei reageeri 
nende ravimitega ja ei ole ka teada, et ta reageeriks mõne teise ravimiga. 
Siiski teatage alati oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti 
kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.  
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Uromitexani kasutatakse ainult koos ifosfamiidi ja tsüklofosfamiidiga. Kui te olete rase ja arst 
arvab, et teid on vaja nende ravimitega ravida, vajate te ka Uromitexani. Enne selle ravimi 
manustamist pidage raseduse suhtes nõu oma arstiga. 
Ärge imetage last sel ajal, kui te saate neid ravimeid. 
 

Uromitexani kasutamise ajal tehtavad analüüsid 
Teie arst või meditsiiniõde kontrollib regulaarselt vere leidumist teie uriinis spetsiaalse 
testriba või mikroskoobi abil. 
Teatage oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile, kui teile tehakse muul põhjusel uriini 
ribaanalüüsi, sest ravimid võivad tulemusi mõjutada. Ribaanalüüse võidakse kasutada teie 
vere või uriini analüüsimiseks, et määrata teatud keemiliste ainete (mida nimetatakse 
ketoonideks) sisaldust veres või punaste vereliblede leidumist uriinis. 

Uromitexan koos toidu, joogi ja alkoholiga 

Toit ei mõjuta mesna imendumist ega uriiniga eritumist. 

 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 
Mõned Uromitexani kõrvaltoimed võivad mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda 
masinaid. Arst otsustab, kas teil on ohutu seda teha. 
 

Mida teha, kui lähete mõne teise arsti juurde või peate haiglasse minema 
Kui te lähete mõne teise arsti juurde või peate mingil põhjusel minema haiglasse, öelge 
arstile, milliseid ravimeid te saate. Ärge võtke mitte mingeid muid ravimeid enne, kui teie arst 
teab, et te kasutate Uromitexani. 
 
Uromitexan sisaldab naatriumedetaati, naatriumhüdroksiidi ja steriilset süstevett. 
  
3. Kuidas UROMITEXAN’I kasutada 
 
Ravimi kasutamine 
Uromitexanit võidakse teile süstida või anda suu kaudu. 
• Kui Uromitexani manustatakse süstina, teeb seda arst või meditsiiniõde. 
• Uromitexani manustamisel suu kaudu segatakse see maitsestatud joogi, näiteks 
apelsinimahla või koolaga, mis muudab maitse meeldivaks ja allaneelamise lihtsamaks. 

• Kui te kasutate Uromitexani, peate iga päev jooma piisavalt vedelikku, et säilitada 
uriinieritust 100 ml tunnis. 



• See aitab uriini lahjendada ja tagab hea uriinivoolu, mis kaitseb teie põit. Teil tuleb oma 
põit tühjendada (urineerida) nii nagu tavaliselt. Ärge püüdke oma tavalist 
urineerimisharjumust muuta. 

 

Tavaline annus 
• Teie arst otsustab, kui palju ravimit te vajate ja millal seda teile manustatakse. Võtke seda 

ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. 
• Annus sõltub: 

− ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi annusest ja manustamise ajast; 
− kas ifosfamiidi või tsüklofosfamiidi manustatakse teile süstina või antakse suu kaudu 

tablettidena; 
− kas te põete kuseteede nakkusi (urotrakti infektsioone); 
− kas teil on kunagi varem olnud ifosfamiidist või tsüklofosfamiidist tingitud märke 

põiekahjustusest; 
− kas teile on tehtud kiiritusravi põie läheduses. 

Kui te ei ole kindel, kuidas teile süst tehakse või millal te ravimit võtma peate, küsige 

oma arstilt, meditsiiniõelt või apteekrilt. 

 

Kui te unustate Uromitexani kasutada 
On väga oluline, et te võtaksite Uromitexani arsti määratud ajal. 
Ajad on hoolikalt välja arvestatud, et kindlustada teile täielik kaitse põiekahjustuste eest. 
• Kui teid süstib arst või meditsiiniõde, on väga ebatõenäoline, et teil annus vahele jääb. Kui 

te arvate, et teil on süst vahele jäänud, rääkige sellest arstile või meditsiiniõele nii kiiresti 
kui võimalik. 

• Kui teile antakse Uromitexani koos joogiga ja te unustate annuse võtta, tarvitage see ära 
niipea, kui see teile meenub. Seejärel pöörduge kohe oma arsti poole või lähimasse 
haiglasse. 

 
Kui te kasutate Uromitexan-i rohkem kui ette nähtud 
 
Ei ole tõenäoline, et teile süstitakse ettenähtust rohkem Uromitexani, sest seda manustavad 
teile väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Nad lõpetavad süstimise kohe, 
kui ravimit on liiga palju. 
Kui te võtate ravimit koos joogiga ja arvate, et olete saanud seda liiga palju või kui laps on 
ravimit alla neelanud, rääkige kohe arstiga või minge haiglasse. Võtke kindlasti kaasa 
etiketiga ravimipakend, isegi kui see on tühi. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Uromitexaniga seoses on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest. 

Rääkige kohe oma arstile, kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, sest võite vajada 
kiiret arstiabi: 
• kui teil tekib pärast Uromitexani võtmist iiveldus ja te oksendate, võite vajada 

Uromitexani manustamist süstina; 
• harva võib Uromitexan põhjustada seisundi, mis meenutab allergilist reaktsiooni. 

Sümptomid võivad hõlmata nahalööbeid ja marrastusi, sügelevat nahka, ville suus või 
nahal, äkilist vererõhu langust (pearinglus), sagenenud südamelööke ja muutusi 
vereanalüüsides, mis näitavad, kas teie maks töötab korralikult. 

Mõned neist kõrvaltoimetest võivad olla põhjustatud ifosfamiidist või tsüklofosfamiidist, 
mitte Uromitexanist, sest neid võetakse alati koos. 



Muud võimalikud kõrvaltoimed: 
• iiveldus, kõhulahtisus, peavalu; 
• hootine kõhuvalu (koolikud); 
• väsimus, masendus- või ärritustunne; 
• lööve, kiirem pulss; 
• madal vererõhk, millele võib viidata pearinglus või peapööritus; 
• jalgade, käte või liigeste valu; 
• energia puudumine. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite 
ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi 
ohutusest. 
 

5. Kuidas UROMITEXAN’i säilitada 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
• Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP 

{kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
• Ärge hoidke ampulle temperatuuril üle 30 ºC. Hoida ampulle välispakendis, valguse eest 

kaitstult. 
• Kui Uromitexan on joomiseks valmis segatud, säilitage segu külmkapis suletud nõus mitte 

üle 24 tunni. 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas 
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

Mida Uromitexan sisaldab 

Toimeaine on mesna. Üks ampull 4 ml sisaldab 400 mg mesnat. 
Teised abiained on: Naatriumedetaat, naatriumhüdroksiid, steriilne süstevesi. 
 
Kuidas Uromitexan välja näeb ja pakendi sisu 

 

Süstelahus on selge värvitu steriilne lahus, mida tarnitakse 5 ml läbipaistvast klaasist 
ampullis. Igas karbis on 15ampulli. 
 

Tootja ja müügiloa hoidja 

Baxter Oncology GmbH 
Kantstrasse 2 
D-33790 Halle 
Saksamaa 
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
 

OÜ Baxter Estonia 
Kungla 2 
Saue76505 
Telefon 6 515 120 
 
Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014 


