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Jylamvo (metotreksaat suukaudse lahusena): 
tervishoiutöötajad varustatakse teabematerjaliga ravimi 
õige kasutamise tagamiseks 
Tervishoiutöötajad peavad patsientidele põhjalikult selgitama, millal ja kuidas 
oma annust manustada. 

Jylamvot määravatele ja väljastavatele tervishoiutöötajatele antakse ravimi õige kasutamise 
tagamiseks teabematerjal. Jylamvo on suukaudse lahusena tuarustatav ravim, mis sisaldab 
toimeainena metotreksaati ning mida kasutatakse artriidi ja psoriaasi (nahahaigus) ning ka akuutse 
lümfoblastse leukeemia (teatavat tüüpi verevähk) raviks. 

Teabematerjalis teavitatakse tervishoiutöötajaid, et artriidi ja psoriaasi korral võetakse Jylamvot kord 
nädalas. Üksnes akuutse lümfoblastse leukeemia korral võib ravimit kasutada sagedamini. On oluline, 
et tervishoiutöötajad selgitaksid patsientidele põhjalikult, millal ja kuidas oma annust manustada. Kui 
ravimit kasutatakse psoriaasi või artriidi raviks ja seda võetakse ekslikult kord ööpäevas, mitte kord 
nädalas, võib see põhjustada rasket kahju. 

Ühtlasi on tähtis, et patsiendile õpetatakse põhjalikult seda, kuidas pudelist kaasasoleva süstlaga 
annust võtta. Kui annuse mõõtmisega eksitakse, võib patsient manustada ravimit liiga palju või liiga 
vähe, mis omakorda võib kaasa tuua raskeid tagajärgi. 

Teave patsientidele ja hooldajatele 

• Jylamvot turustatakse suukaudse lahusena, mis sisaldab milliliitri kohta 2 mg metotreksaati. 

• Artriidi ja nahahaiguste korral tuleb Jylamvot võtta üksnes kord nädalas samal nädalapäeval. 
Tavaliselt on annus vahemikus 7,5 mg (3,75 ml) kuni 25 mg (12,5 ml) kord nädalas. Artriidi ja 
nahahaiguste raviks ei tohi metotreksaati kunagi võtta iga päev. 

• Teie arst, meditsiiniõde või apteeker selgitab teile, kuidas vajalikku annust kaasasoleva süstla abil 
pudelist võtta. Jylamvo annust tohib pudelist võtta ainult kaasasoleva süstlaga. Alljärgnevas tabelis 
on juhised eri annustele (mg) vastavate koguste kohta. 
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• Jylamvo (metotreksaat 2 mg/ml) 

Annus 
(mg) 

5 mg 7,5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 25 mg 

Pudelist 
võetav 
kogus (ml) 

2,5 ml 
 

3,75 ml 
 

5 ml 7,5 ml 10 ml 12,5 ml 

 

• Akuutse lümfoblastse leukeemia korral on annus tavaliselt suurem ja te peate Jylamvot võib-olla 
võtma sagedamini. Järgige tervishoiutöötaja juhiseid. 

• Kui teil tekivad üleannustamise nähud või sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga. Need 
nähud ja sümptomid on järgmised: veritsus, tavatu nõrkusetunne, suuhaavandid, iiveldus, 
oksendamine, musta värvi või verine väljaheide, veriköha või vere oksendamine ja uriinierituse 
vähenemine. 

• Kui teil on raviga seoses küsimusi, rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. 

Teave tervishoiutöötajatele 

• Jylamvot turustatakse suukaudse lahusena, mis sisaldab milliliitri kohta 2 mg metotreksaati. 

• Patsientidele tuleb õpetada õiget annustamist – artriidi ja psoriaasi korral peab Jylamvot võtma 
kord nädalas samal nädalapäeval. Artriidi ja nahahaiguste raviks ei tohi metotreksaati kunagi võtta 
iga päev. Akuutse lümfoblastse leukeemia korral on annus tavaliselt suurem ja Jylamvot võetakse 
sagedamini. 

• Jylamvoga on kaasas suukaudne süstal ja on oluline, et annus võetakse pudelist ainult selle 
süstlaga. Süstla mõõteskaala on milliliitrites, annust aga väljendatakse milligrammides. Jylamvot 
välja kirjutades tuleb annus alati kirjutada milligrammides ja milliliitrites. 

• Tervishoiutöötajad peavad iga patsienti individuaalselt hindama, et teha kindlaks, kas nad 
suudavad annust õigesti mõõta. Ainult pärast sellist hindamist võivad patsiendid Jylamvot 
manustada kodus ise. 

• Iga retsepti väljakirjutamisel tuleb patsiendile meelde tuletada annuse korrektset mõõtmist. 

• Patsiente tuleb jälgida üleannustamise nähtude ja sümptomite suhtes, näiteks veritsus, tavatu 
nõrkusetunne, suuhaavandid, iiveldus, oksendamine, musta värvi või verine väljaheide, veriköha 
või vere oksendamine ja uriinierituse vähenemine. 

 

Ravimi lisateave 

Jylamvo on ravim, mida kasutatakse järgmiste põletikuhaiguste raviks: 

• aktiivne reumatoidartriit (liigesepõletikku põhjustav haigus); 

• raske juveniilne idiopaatiline artriit (lastel esinev liigesehaigus); 

• raske invaliidistav psoriaas (haigus, mis põhjustab punaseid ketendavaid nahalaike); 

• raske psoriaatiline artriit (psoriaasiga patsientidel esinev liigesepõletik). 
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Jylamvot kasutatakse ka akuutse lümfoblastse leukeemiaga (lümfoblastideks nimetatavate 
valgevereliblede vähk) täiskasvanute ja vähemalt 3-aastaste laste raviks. 

Jylamvo lisateave on EMA 
veebilehel: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/00375
6/human_med_002083.jsp  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003756/human_med_002083.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003756/human_med_002083.jsp
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