
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Sevoflurane Piramal, inhalatsiooniaur, vedelik 

Sevofluraan 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Sevoflurane Piramal ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Sevoflurane Piramal’i kasutamist 
3. Kuidas Sevoflurane Piramal’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Sevoflurane Piramal’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON SEVOFLURANE PIRAMAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Sevoflurane Piramal sisaldab toimeainet sevofluraani, mis on üldanesteetikum, mida kasutatakse 
kirurgiliste operatsioonide ajal ja teistel protseduuridel.  
 
See on inhaleeritav anesteetikum, mida manustatakse teile auruna, mida te peate sisse hingama. See 
põhjustab teile sügava une (kutsub esile anesteesia). Samuti hoiab ravim teid sügavas ning valutus 
unes, mille ajal saab teostada operatsiooni (anesteesia säilitamine). 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SEVOFLURANE PIRAMAL’I KASUTAMIST 
 
Sevoflurane Piramal’i ei tohi teile manustada kui järgnev kehtib teie kohta.  
Informeerige oma arsti kui: 
• te olete ülitundlik (või allergiline) sevofluraani või teiste sarnaste anesteetikumide suhtes; 
• teil või kellelgi teie perekonnas on teadaolev või kahtlustatav soodumus maliigse hüpertermia 
tekkeks (ootamatu kehatemperatuuri kõrge tõus) anesteesia ajal; 

• teie organism reageeris halvasti eelmisel korral anesteesiale sevofluraani või teiste sarnaste 
anesteetikumidega, näiteks tekkisid maksakahjustused (nagu kollatõbi), palavik või ilmnesid 
muutused verenäitajates. 

 
Informeerige oma arsti enne Sevoflurane Piramal’i manustamist juhul kui: 
• teile on tehtud varem üldnarkoosi, eriti juhul, kui seda on lühikese ajaperioodi vältel korduvalt 
tehtud. See suurendab maksakahjustuse ohtu; 

• teil on mõni haigus, mis ei ole seotud teie operatsiooniga, eriti neeru- või südamehaigus, madal 
vererõhk, tõsised peavalud, iiveldus või oksendamine või Pompe’i tõbi lastel; 

• teil on närvilihashaigus, eriti Duchenne'i lihasdüstroofia; 
• teil on kõrge koljusisene rõhk (intrakraniaalne rõhk), näiteks peatrauma või ajukasvaja tõttu; 
• te kuulute krampide tekkimise riskirühma. 
• te olete rase või toidate last rinnaga. 
 

 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud: 
• ravimeid, mis mõjutavad südant, näiteks adrenaliin või beetablokaatorid 
• rahusteid (bensodiasepiinid)  
• tugevaid valuvaigisteid, näiteks morfiin või kodeiin 



• lihaseid lõõgastavaid ravimeid 
• isoniasiidi, mida kasutatakse infektsioonide raviks 
• muid anesteetikume, nt dilämmastikoksiid, propofool, opioidid (nt alfentaniil ja sufentaniil), kuna 
sevofluraan võib mõjutada nende toimet kui neid manustada samal ajal. 

 
Palun informeerige oma arsti või meditsiiniõde kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid 
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 

 
Rasedus ja imetamine 
Informeerige oma arsti või anestesioloogi, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase. Raseduse ajal 
ei tohi teile Sevoflurane Piramal’i manustada, välja arvatud juhul kui see on hädavajalik. 

 
Sevoflurane Piramal võib suurendada verekaotust emaka operatsiooni korral. 

 
Ettevaatlik tuleb olla Sevoflurane Piramal’i manustamisel imetavatele emadel, kuna ei ole teada, kas 
sevofluraani esineb rinnapiimas pärast anesteesiat. 
 
Autojuhtimine ning masinatega töötamine 
Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid vähemalt 24 tunni jooksul pärast üldnarkoosi. 
 
 
3. KUIDAS SEVOFLURANE PIRAMAL’I KASUTADA 
 
Sevoflurane Piramal’i manustab teile vastava väljaõppe saanud anestesioloog päevakirurgias või 
haiglas.  
Anestesioloog otsustab kui palju sevofluraani on teile vaja ning millal seda anda. 
Sevoflurane Piramal’i vedelik muudetakse aurusti abil auruks (gaas). Te hingate seda sisse auruna.  
Seda võib kasutada teie uinutamiseks enne operatsiooni või juhul kui teid uinutatakse süstiga, 
manustatakse sevofluraani operatsiooni ajal anesteesia säilitamiseks. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma anestesioloogi, arsti või 
meditsiiniõega. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Sevoflurane Piramal põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki. 
Pöörduge kindlasti oma arsti, meditsiiniõe või anestesioloogi poole, kui te ei tunne ennast hästi. 
Tõsised harvaesinevad kõrvaltoimed: 
Järgnevad kõrvaltoimed on tõsised ning te võite vajada kohest arstiabi. Haiglapersonal jälgib teid kogu 
anesteesia vältel ning annab koheselt abi kui tarvis. 
 
Rääkige kohe arstile või meditsiiniõele , kui teil esineb: 
• Allergilised reaktsioonid, mis on rasked, sealhulgas näo-, keele- ja kõriturse ning hingamisraskus. 
• Maliigne hüpertermia (väga kõrge kehatemperatuur), mis võib vajada intensiivravi ja võib lõppeda 
surmaga. See seisund võib olla pärilik. 

• Suurenenud kaaliumisisaldus veres (hüperkaleemia), mis võib põhjustada südame rütmihäireid 
ning võib lastele operatsioonijärgsel perioodil lõppeda surmaga. Seda on täheldatud patsientidel, 
kellel esineb närvilihashaigus, eriti Duchenne'i lihasdüstroofia. 

 
Informeerige koheselt oma arsti või meditsiiniõde, kui teil esineb: 
 
Väga sagedased kõrvaltoimed (esineb rohkem kui 1 patsiendil 10st) 
• rahutus (agitatsioon) lastel  
• aeglane südamerütm  
• madal vererõhk 



• köha 
• iiveldus ja oksendamine. 
 
Sagedased kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 patsiendil 100st) 
• rahutus (agitatsioon) täiskasvanutel 
• peavalu 
• uimasus 
• pearinglus 
• kiire südamerütm  
• kõrge vererõhk 
• kõrikramp, hingamisteede probleemid 
• suurenenud süljeeritus 
• hüpotermia, külmavärinad 
• palavik 
• ebanormaalne veresuhkru tase, maksafunktsiooni näitajate tase või valgete vereliblede arv 
• fluoriidi taseme tõus veres. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 patsiendil 1000st) 
 
• segasus 
• südame rütmihäired ja ebakorrapärane pulss 
• astma, hingamispeetus, madal hapniku tase 
• uriinipeetus, glükoos uriinis 
• valgete vereliblede arvu suurenemine või vähenemine  
• vere ensüümide ebatavaline tase. 
 
Teised kõrvaltoimed [sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)] 
 
• krambid, eriti lastel 
• lihastõmblused 
• vedeliku kogunemine kopsudesse 
• maksakahjustus 
• neerupuudulikkus 
• ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad põhjustada nahalöövet, sügelust, õhupuudust, hingeldusest 
tekkivat ebamugavustunnet rindkeres ja näo paistetust. 

 
Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest 
oma arstile või meditsiiniõele. 
 
 
5. KUIDAS SEVOFLURANE PIRAMAL’I SÄILITADA 
 
Mitte hoida külmkapis. 
Hoida pudeli kork tihedalt suletuna anesteetikumi lenduva iseloomu tõttu. 
Hoida pudel püstises asendis. 
Pärast avamist tuleb pudeli sisu ära kasutada 8 nädala jooksul. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage Sevoflurane Piramal’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil kui ka 
karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Lühend „EXP“ tähistab kõlblikkusaja kuupäeva 
sildil. 

 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
 



6. LISAINFO  
 
Mida Sevoflurane Piramal sisaldab: 
Sevoflurane Piramal sisaldab 100% toimeainet sevofluraani.  
 
Kuidas Sevoflurane Piramal välja näeb ja pakendi sisu: 
Sevofluraan on värvitu vedelik, mis on 250 ml merevaigu värvi klaaspudelis. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Piramal Healthcare UK Limited 
Whalton Road,  
Morpeth,  
Northumberland NE61 3YA,  
Ühendkuningriik 
Tel : 0044 1670562400  
Fax : 0044 1670562543 

 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2015 
 
 
 
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale  

 
Sevoflurane Piramal, inhalatsiooniaur, vedelik 

Sevofluraan 
 
 
Täielik ravimi omaduste kokkuvõte on infolehel/etiketil ärarebitava osana. 
 


