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Pakendi infoleht: teave kasutajale
Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ, õhukese polümeerikattega tabletid
Fenoksümetüülpenitsilliin

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, apteekri või meditsiiniõega.
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, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
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1. Mis ravim on Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ ja milleks seda kasutatakse
Ravimgrupp
Fenoksümetüülpenitsilliin on baktereid hävitava toimega antibiootikum, mis kuulub beetalaktamaasi (mõnede
bakterite poolt toodetav kaitsev ensüüm beetalaktaam-tuuma sisaldavate antibiootikumide eest) suhtes tundlike
penitsilliinide ravimgruppi. Penitsilliinid pidurdavad baktereid ümbritsevat kaitsvat seina tugevdava koostisosa –
peptidoglükaani – tootmist, mistõttu bakterid ei suuda enam paljuneda, neid ümbritsev sein muutub nõrgaks,
bakterid tursuvad ja lõpuks hukkuvad. Penitsilliinid hävitavad ainult kasvavaid baktereid. Penitsilliinid ei tungi
inimese keha rakkudesse ja seega ei hävita keharakkudesse tunginud baktereid.
Näidustused
Fenoksümetüülpenitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: kurgumandlite ja neelu
põletik (tonsillofarüngiit), nina-kõrvalkoobaste põletik (sinusiit), keskkõrvapõletik (otiit) (v.a. alla 4-aastased
lapsed), naha ja pehmete kudede infektsioon, hambajuurepõletik (periodontaalinfektsioon).

2. Mida on vaja teada enne Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablettide kasutamist
Ärge kasutage Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablette:
− kui olete penitsilliinide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
− kui teil on esinenud ülitundlikkust teiste penitsilliinide või tsfelosporiinide suhtes,
− kui teil on eelsoodumus allergiaks,
− kui teil on bronhiaalastma,
− kui teil on mao-seedetrakti haigusi nagu tsöliaakia, põletikuline soolehaigus,
− fenoksümetüülpenitsilliini manustamisel infektsioosse mononukleoosi korral esineb suurenenud risk lööbe
tekkimiseks.
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Enne Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablettide võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Muud ravimid ja Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ
Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tabletid vähendavad suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide efektiivsust,
mistõttu ravi ajal peaks hoiduma sugulisest vahekorrast või kasutama lisaks kondoomi.
Kolestüramiin ja kolestipool (kolesteroolisisaldust langetavad ravimid) vähendavad suukaudselt manustatud
penitsilliini imendumist.
Probenetsiid (podagra ravis kasutatav preparaat) vähendab fenoksümetüülpenitsilliini eritumist organismist.
Penitsilliin võib vähendada metotreksaadi renaalset kliirensit, suurendades sellega riski metotreksaadi toksiliste
toimete tekkeks.
Penitsilliin inaktiveerib aminoglükosiide (antibiootikum) ja nende toime väheneb.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes
muid ravimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist
nõu oma arsti või apteekriga.
Seda ravimit võib raseduse ajal kasutada.
Vähene hulk fenoksümetüülpenitsilliini eritub rinnapiima ja on oht, et lapsel võib tekkida kõhulahtisus,
seenhaigus või ülitundlikkus penitsilliini suhtes. Üldiselt on imetamise ajal soovitatav fenoksümetüülpenitsilliini
kasutada ettevaatusega.

3. Kuidas Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablette kasutada
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.
Tavaline annus täiskasvanutele on 1 000 000 RÜ 2...4 korda ööpäevas suu kaudu manustatuna. Täiskasvanutel
on ilma tüsistusteta kasutatud ka ööpäevast annust kuni 6 000 000 RÜ.
Tavaline annus lastele on 50 000...100 000 RÜ/kg kohta ööpäevas jagatuna 3...4 üksikannuseks suu kaudu
manustatuna. Näiteks 25 kg kaaluvale lapsele 1 tablett korraga 2 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus
on kuni 6 000 000 RÜ.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.
Väiksemate annuste kui 1 000 000 RÜ manustamiseks on lastel soovitatav kasutada väiksema tugevusega
tablette või muid fenoksümetüülpenitsilliini ravimvorme.
Tabletid tuleb neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga vähemalt üks tund enne sööki.
Kui te unustate Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ kasutada
Juhul kui unustasite ravimi õigel ajal võtmata, siis tehke seda niipea kui võimalik. Kui aga olete ajaliselt lähedal juba
uue annuse võtmisele, siis jätke ununenud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust!
Tähtis on, et jätkaksite ravimi kasutamist nii kaua, kui on arsti poolt määratud, olgugi, et Teie laps või Teie
ise võite ennast juba mõne päeva pärast paranenuna tunda. Vastasel juhul on oht nakkuse taaspuhkemiseks.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või medistiiniõega.
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4. Võimalikud kõrvaltoimed
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.
Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l inimesel 100-st):
mööduv iiveldus ja kõhulahtisus (püsiva kõhulahtisuse tekkimisel pöörduda arsti poole); allergilised lööbed.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l inimesel 1000-st):
oksendamine.
Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l inimesel 1000-st):
kontaktdermatiit.
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l inimesel 10 000-st):
tõsine allergiline šokk koos vererõhu langusega, ajukelme põletik, muutused vere koostises, söögitoru
haavandumine ja suupõletik, pöörduv maksakahjustus, liigesvalud, liiga madal kehatemperatuur.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ tablette säilitada
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitsult.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.
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 Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ sisaldab
− Toimeaine on fenoksümetüülpenitsilliin. Üks tablett sisaldab 654 mg fenoksümetüülpenitsilliinkaaliumi, mis
vastab 1 000 000 RÜ-le fenoksümetüülpenitsilliinile (V-penitsilliin).
− Teised abiained on makrogool 6000 (E 1521), magneesiumstearaat (E 470b), maltodekstriin,
hüdroksüpropüülmetüültselluloos (E 464), piparmündiõli, povidoon K 25 (E 1201), sahhariinnaatrium (E
954), talk (E 553b).
− Värvaine on titaandioksiid (E 171).
Kuidas Vepicombin Novum 1 000 000 RÜ välja näeb ja pakendi sisu
Piklik valge poolitusjoonega tablett. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi
allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.
10, 20, 30 või 100 tabletti blisterpakendis ja karbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.
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Müügiloa hoidja
Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti
Telefon: +372 79 98 100
Tootja
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria
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