
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. lisa 
 

Muudatused ravimi omaduste kokkuvõtte 
ja pakendi infolehe vastavate osade kohta 

 
Märkus. 
 
See ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht täidetakse riiklikult. 
 
Direktiivi 2001/83/EÜ III jaotise 4.peatüki kohaselt võivad liikmesriigi pädevad asutused koostöös 
viiteliikmesriigiga tooteteavet hiljem ajakohastada, kui see on asjakohane. 
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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada 
uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. 
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.> 
 
[Kogu dokumendis, kus viidatakse teatud ravimvormile, tuleb kasutada nimetatud ravimvormi vaid 
sel juhul, kui see on kinnitatud. ] 
 
4.1 Näidustused 
 
[Käesoleva lõigu sõnastus peab olema järgmine:] 
 
<{X} on näidustatud iivelduse ja oksendamise sümptomaatiliseks leevendamiseks.> 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
[Käesolevat lõiku tuleb muuta, et kajastada järgmist sõnastust, kui on kohaldatav.] 
 
<X> tuleb kasutada väikseimas efektiivses annuses lühima vajaliku kestusega, mida on tarvis 
iivelduse ja oksendamise kontrolli all hoidmiseks. 
 
[Suukaudsete ravimvormide jaoks]: Suukaudset <X> on soovitatav võtta enne sööki. Võtmine 
pärast sööki aeglustab mõnevõrra ravimi imendumist. 
 
Patsientidel tuleb iga annus võtta planeeritud ajal. Kui kavandatud annus jäi vahele, siis tuleb 
vahelejäänud annus ära jätta ja jätkata tavalise annustamisskeemi kohaselt. Annust ei tohi 
kahekordistada, et vahelejäänud annus tasa teha. 
 
Tavaliselt ei tohi ravi maksimaalne kestus ületada ühte nädalat. 
 
Täiskasvanud ja noorukid (12-aastased ja vanemad ning kehakaaluga 35 kg või enam) 
 
[Tabletid (õhukese polümeerikattega, kaetud, murdejoonega, kihisev, näritav), suus 
dispergeeruvad tabletid, kapslid] 
 
Üks 10 mg tablett kuni kolm korda ööpäevas, maksimaalne ööpäevane annus on 30 mg. 
 
Suus dispergeeruvad tabletid 
 
Kuna suus dispergeeruvad tabletid lahustuvad sülje abil suus kiiresti, võib neid võtta koos veega 
või ilma. Ilma veeta võtmisel asetage tablett keelele ja laske sel enne alla neelamist suus 
lahustuda. Kui on mugavam, võib seejärel klaasitäie vett peale juua. 
 
[Suukaudne suspensioon/siirup] 
 
10 ml (1 mg/ml suukaudset suspensiooni) kuni kolm korda ööpäevas, maksimaalne ööpäevane 
annus on 30 ml. 
 
[Kihisevad graanulid, 5 mg] 
Üks või kaks kotikest (iga kotike sisaldab 5 mg domperidooni) kuni kolm korda ööpäevas, 
maksimaalne ööpäevane annus on 6 kotikest. 
 
[Kihisevad graanulid, 10 mg] 
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Üks kotike (iga kotike sisaldab 10 mg domperidooni) kuni kolm korda ööpäevas, maksimaalne 
ööpäevane annus on 3 kotikest. 
 
[Rektaalsuposiidid] 
 
Üks 30 mg rektaalsuposiit viia pärasoolde kaks korda ööpäevas. 
 
[Järgmist lõiku rakendada vaid siis, kui kehtiv müügiluba hõlmab iivelduse ja oksendamise 
sümptomaatilist ravi alla 12-aastastel ja noorukitel, kes kaaluvad alla 35 kg.] 
 
Vastsündinud, imikud, lapsed (alla 12-aastased) ja noorukid, kes kaaluvad alla 35 kg 
 
[Suukaudne suspensioon/siirup] 
 
Annus on 0,25 mg/kg. Seda tuleb anda kuni kolm korda ööpäevas, maksimaalne ööpäevane annus 
0,75 mg/kg. Näiteks 10 kg kaaluva lapse annus on 2,5 mg ja seda võib anda kolm korda ööpäevas 
kuni maksimaalse annuseni 7,5 mg ööpäevas. 
 
Suukaudset domperidooni tuleb võtta enne sööki/söötmist. Pärast sööki võtmine aeglustab 
mõnevõrra ravimi imendumist. 
 
Tabletid, kihisevad graanulid, rektaalsuposiidid 
 
Täpse annustamisvajaduse tõttu ei ole tabletid, kihisevad graanulid ja rektaalsuposiidid sobilikud 
laste ega alla 35 kg kaaluvate noorukite raviks. 
 
Maksakahjustus 
 
<X> on vastunäidustatud mõõduka või raske maksakahjustuse korral (vt lõik 4.3) Annuse 
kohandamine kerge maksakahjustuse korral ei ole siiski vajalik (vt lõik 5.2). 
 
Neerukahjustus 
 
Kuna domperidooni eritumise poolväärtusaeg pikeneb raske neerukahjustuse korral, tuleb olenevalt 
neerukahjustuse raskusest korduval manustamisel <X> annustamissagedust vähendada ühe või 
kahe korrani ööpäevas ja vajaduse korral annust vähendada. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
[Käesolevat lõiku tuleb muuta järgmiste vastunäidustuste sisseviimiseks.] 
 
Domperidoon on vastunäidustatud järgmistel juhtudel: 

• ... 
 

• mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidele (vt lõik 5.2); 
 

• patsientidele, kellel on teadaolev südame erutusjuhtivuse aeglustumine, eriti QTc, 
märkimisväärsed elektrolüütide tasakaalu häired või kaasuv südamehaigus, näiteks 
südame paispuudulikkus (vt lõik 4.4); 

 
• QT aega pikendavate ravimitega koosmanustamise korral (vt lõik 4.5); 
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• tugevate CYP3A4 inhibiitoritega koosmanustamise korral (sõltumata nende toimest QT 
aja pikenemisele) (vt lõik 4.5). 

 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamiseks 
 
[Käesolevat lõiku tuleb muuta vastava sõnastuse sisseviimiseks.] 
 
Neerukahjustus 
 
Domperidooni eritumise poolväärtusaeg pikeneb raske neerukahjustuse korral. Korduval 
manustamisel tuleb vähendada domperidooni annustamissagedust ühe kuni kahe korrani ööpäevas 
olenevalt neerukahjustuse raskusest. Samuti võib olla vajalik annuse vähendamine. 
 
Toime südame-veresoonkonnale 
 
Domperidooni seostatakse elektrokardiogrammil QT-intervalli pikenemisega. Turuletulekujärgse 
järelevalve jooksul on väga harvadel juhtudel esinenud domperidooni kasutanud patsientidel 
QT aja pikenemist ja torsades de pointes’i. Need juhtumid hõlmavad patsiente paljude riskitegurite, 
elektrolüütide häirete ja koosmanustatavate ravimitega, mis võisid olla häire teket soodustavateks 
teguriteks (vt lõik 4.8). 
 
Epidemioloogilised uuringud näitasid, et domperidoon oli seotud tõsiste ventrikulaarsete arütmiate 
või kardiaalse äkksurma suurenenud riskiga (vt lõik 4.8). Suuremat riski täheldati patsientidel, kes 
on üle 60 aasta vanad, patsientidel, kes kasutavad suuremaid annuseid kui 30 mg, ja patsientidel, 
kes kasutavad samal ajal QT aega pikendavaid ravimeid või CYP3A4 inhibiitoreid. 
 
Domperidooni tuleb täiskasvanutel ja lastel kasutada väikseimas efektiivses annuses. 
 
Domperidoon on vastunäidustatud ventrikulaarsete rütmihäirete suurenenud tekkerisk tõttu 
patsientidele, kellel on teadaolev südame juhtehäire intervallide pikenemisega, eriti QTc, olulised 
elektrolüütide häired (hüpokaleemia, hüperkaleemia, hüpomagneseemia) või bradükardia või 
kaasuvana südamehaigused, näiteks südame paispuudulikkus(vt lõik 4.3.). Elektrolüütide häired 
(hüpokaleemia, hüperkaleemia, hüpomagneseemia) või bradükardia on teadaolevalt seisundid, mis 
suurendavad proarütmia tekkeriski. 
 
Ravi domperidooniga tuleb lõpetada, kui tekivad südame rütmihäiretega seostatavad nähud või 
sümptomid ja patsiendid peavad nõu pidama oma arstiga. 
 
Patsiendid peavad kohe teatama kõigist südamega seotud sümptomitest. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
[Käesolevat lõiku tuleb muuta vastava sõnastuse sisseviimiseks.] 
 
QT-intervalli pikenemise risk farmakodünaamiliste ja/või farmakokineetiliste koostoimete tõttu. 
 
Järgmiste ainetega kooskasutamine on vastunäidustatud 
 
QTc-intervalli pikendavad ravimid: 
 

o IA klassi antiarütmikumid (nt disopüramiid, hüdrokinidiin, kinidiin); 
 
o III klassi antiarütmikumid (nt amiodaroon, dofetiliid, dronedaroon, ibutiliid, sotalool); 
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o teatud antipsühhootikumid (näiteks haloperidool, pimosiid, sertindool); 
 
o teatud antidepressandid (nt tsitalopraam, estsitalopraam); 
 
o teatud antibiootikumid (nt erütromütsiin, levofloksatsiin, moksifloksatsiin, spiramütsiin); 
 
o teatud seenevastased ained (nt pentamidiin); 
 
o teatud malaariavastased ained (eriti halofantriin, lumefantriin); 
 
o teatud seedetrakti ravimid (nt tsisapriid, dolasetroon, prukalopriid); 
 
o teatud antihistamiinid (nt mekvitasiin, misolastiin); 
 
o teatud vähivastased ravimid (nt toremifeen, vandetaniib, vinkamiin); 
 
o teatud teised ravimid (nt bepridiil, difemaniil, metadoon) 

 
(vt lõik 4.3). 
 
Tugevad CYP3A4 inhibiitorid (sõltumata nende toimest QT-intervalli pikenemisele), nt: 
 

o proteaasi inhibiitorid; 
 
o süsteemsed seenevastased asoolid; 

 
o mõned makroliidid (erütromütsiin, klaritromütsiin ja telitromütsiin) 

 
(vt lõik 4.3). 
 
Järgnevate ravimitega kooskasutamine ei ole soovitatav 
 
Mõõdukad CYP3A4 inhibiitorid nt diltiaseem, verapamiil ja mõned makroliidid 
 
(vt lõik 4.3). 
 
Järgnevate ravimitega kooskasutamisel on vaja olla ettevaatlik  
 
Ettevaatlik peab olema bradükardia ja hüpokaleemia teket põhjustavate ravimite ning järgnevate 
QT-intervalli pikenemisega seotud makroliidide kasutamisel: asitromütsiin ja roksitromütsiin 
(klaritromütsiin kui tugev CYP3A4 inhibiitor on vastunäidustatud). 
 
Ülalnimetatud ainete loetelus on esindatud tüüpilised näited ja see ei ole lõplik. 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
[Käesolevat lõiku tuleb muuta vastava sõnastuse sisseviimiseks.] 
 
Imetamine 
 
Domperidoon eritub rinnapiima ja rinnapiimatoidul olevad imikud saavad vähem kui 0,1% ema 
kehakaalu korrigeeritud annusest. Kõrvaltoimete avaldumist, eelkõige toimet südamele ei saa 
välistada pärast rinnapiima saamist. Otsus lõpetada imetamine või lõpetada/vältida ravi 
domperidooniga tuleb teha arvestades rinnaga toitmise kasulikkust lapsele ja ravist saadavat 
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kasulikkust emale. Ettevaatlik tuleb olla kui rinnapiimatoidul oleval imikul on QTc-intervalli 
pikenemise riskitegurid. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
[Käesolevas lõigus peab kajastuma allolev sõnastus.] 
 
Südame häired 
 
Teadmata: ventrikulaarsed arütmiad, QTc-intervalli pikenemine, torsades de pointes, kardiaalne 
äkksurm (vt lõik 4.4). 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine 
 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. 
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada 
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
[Käesolevas lõigus peab kajastuma allolev sõnastus.] 
 
Üleannustamise korral tuleb alustada kohe sümptomaatilise raviga. Võimaliku QT-intervalli 
pikenemise tõttu peab toimuma EKG monitooring. 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
[Käesolevas lõigus peab kajastuma allolev sõnastus.] 
 
ICH-E14 juhiste kohaselt viidi läbi põhjalik QT uuring. Platseebot, aktiivset võrdlusravimit ja 
positiivset kontrolli sisaldav uuring viidi läbi tervete isikutega, kellele manustati kuni 80 mg 
domperidooni ööpäevas 10 mg või 20 mg annustena 4 korda ööpäevas. Selles uuringus leiti 
QTc-intervallide maksimaalne erinevus domperidooni ja platseebo vähimruutude keskmiste vahel 
3,4 ms algväärtuse juures 4. päeval 20 mg domperidooni 4 korda ööpäevas manustamisel. 
Kahepoolne 90% usaldusvahemik (1,0...5,9 ms) ei ületa 10 ms. Uuringus ei täheldatud kliiniliselt 
olulist toimet QTc-intervallile kuni 80 mg domperidooni manustamisel ööpäevas (st rohkem kui 
kaks korda maksimaalsest soovitatavast annusest suuremas annuses). 
 
Ometi on kahes eelmises ravimite koostoime uuringus näidatud domperidooni manustamisel 
monoteraapiana (10 mg 4 korda ööpäevas) QTc-intervalli pikenemist. Suurim keskmine 
QTcF-intervalli erinevus domperidooni- ja platseeborühma vahel oli vastavalt 5,4 ms 
(usaldusvahemik 95%: –1,7... 12,4) ja 7,5 ms (usaldusvahemik 95%: 0,6...14,4). 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
[Käesolevat lõiku tuleb vastava sõnastuse sisseviimiseks muuta.] 
 
Imendumine 
 
Tühja kõhuga patsientidel imendub domperidoon pärast suukaudset manustamist kiiresti, 
plasmakontsentratsiooni maksimum tekib umbes 1 tund pärast manustamist. Domperidooni Cmax ja 
AUC väärtused suurenesid 10...20 mg annuste vahemikus proportsionaalselt. Domperidooni 
korduva manustamise korral neli korda ööpäevas (iga 5 tunni järel) 4 päeva jooksul täheldati 
domperidooni AUC 2..3-kordset akumuleerumist. 
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Kuigi domperidooni biosaadavus tervetel isikutel suureneb, kui ravimit võtta pärast sööki, peaksid 
mao-soolte kaebustega patsiendid võtma domperidooni 15…30 minutit enne sööki. Vähenenud 
maohappesus vähendab domperidooni imendumist. Suukaudne biosaadavus väheneb tsimetidiini ja 
naatriumbikarbonaadi eelneval koosmanustamisel. 
 
Maksakahjustus 
 
Mõõduka maksakahjustusega (Pugh’ skoor 7..9, Child-Pugh’ hinnang B) patsientidel olid 
domperidooni AUC ja Cmax vastavalt 2,9 ning 1,5 korda suuremad kui tervetel isikutel. 
 
Sidumata fraktsioon suureneb 25% võrra ja plasma poolväärtusaeg pikeneb 15...23 tunnini. Kerge 
maksakahjustusega isikutel on mõnevõrra väiksem süsteemne ekspositsioon võrrelduna tervete 
isikutega, põhinedes Cmax-il ja AUC-l, kusjuures valkude sidumisvõime või plasma poolväärtusaeg 
ei ole muutunud. Raske maksakahjustusega isikuid ei ole uuritud. Mõõduka või raske 
maksakahjustusega patsientidel on domperidoon vastunäidustatud (vt lõik 4.3). 
 
Neerukahjustus 
 
Raske neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens < 30 ml/min/1,73m2) on domperidooni 
poolväärtusaeg pikenenud 7,4 tunnilt 20,8 tunnini, kuid ravimi plasmasisaldus oli väiksem kui 
tervetel vabatahtlikel. 
 
Kuna väga väike osa ravimist eritub neerude kaudu muutumatul kujul (umbes 1%), on üsna 
ebatõenäoline, et neerupuudulikkusega patsientidel tuleb ühekordselt manustatavat annust muuta. 
 
Siiski peab korduval manustamisel manustamissagedust vähendama 1...2 korrani ööpäevas, 
sõltuvalt neerukahjustuse raskusest. Annuse vähendamine võib olla vajalik. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
[Käesolevat lõiku tuleb vastava sõnastuse sisseviimiseks muuta.] 
 
Elektrofüsioloogilised in vitro ja in vivo uuringud viitavad üldiselt mõõdukale riskile, et domperidoon 
pikendab QTc-intervalli inimesel. In vitro katsetes hERG-ga transfekteeritud isoleeritud rakkudega 
ja merisea isoleeritud müotsüütidega olid ekspositsioonid 26…47-kordsed, põhinedes IC50 
väärtustel, mis inhibeerisid voolu läbi IKr ioonkanalite võrreldes vaba plasmakontsentratsiooniga 
inimesel pärast maksimaalse ööpäevase annuse 10 mg 3 korda ööpäevas manustamist. 
Ohutuspiirid aktsioonipotentsiaali pikenemise kestusele in vitro uuringutes isoleeritud südamekoel 
ületasid 45 kordselt plasma vaba kontsentratsiooni inimesel maksimaalse päevannuse (10 mg 3 
korda ööpäevas) korral. Ohutuspiirid in vitro uuringutes ületasid proarütmilises mudelis (isoleeritud 
Langendorffi läbivoolutus süda) enam kui 9...45-kordselt plasma vaba fraktsiooni kontsentratsiooni 
inimesel maksimaalse ööpäevase annuse (10 mg 3 korda ööpäevas) manustamise korral. In vivo 
mudelites ületas koerte QTc pikenemisele mitte mõju avaldav tase ja rütmihäirete teke küülikutel 
sensibiliseeritud torsades de pointes’i küülikumudelil vaba plasmakontsentratsioon inimestel 
maksimaalse ööpäevase annuse (10 mg manustatuna 3 korda ööpäevas) korral vastavalt enam kui 
22- ja 435-kordselt. Anesteseeritud merisea mudelil ei leitud pärast aeglast veenisisest infusiooni 
plasmakontsentratsiooni juures 45,4 ng/ml, mis on 3 korda suurem plasmasisaldusest inimestel 
maksimumannuse korral (10 mg manustatakse 3 korda ööpäevas), mingit mõju QTc intervallile. 
Viimati mainitud uuringu tähtsus inimestele pärast suukaudselt manustatud domperidooni on 
teadmata. 
 
Metabaolismi inhibeerimise korral läbi CYP3A4 võib domperidooni vaba kontsentratsioon plasmas 
suureneda kuni 3 korda. 
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Suurte, emasloomale toksiliste annuste puhul (enam kui 40 korda suurem annus inimesel 
soovitatust) täheldati rottidel teratogeenset toimet. Hiirtel ja küülikutel teratogeensust ei 
täheldatud. 
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PAKENDI INFOLEHT 
 

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada 
uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest 
kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.> 

 
1. Mis ravim on X ja milleks seda kasutatakse 
 
[Käesolevat lõiku tuleb vastava alloleva sõnastuse sisseviimiseks muuta.] 
 
Seda ravimit kasutatakse täiskasvanute ning laste iivelduse (halb enesetunne) ja oksendamise 
raviks. 
 
2. Mida on vaja teada enne X-i võtmist 
 
[Käesolevat lõiku tuleb vastava alloleva sõnastuse sisseviimiseks muuta.] 
 
Ärge võtke <X>: 
 
- kui teil on mõõdukas või raske maksahaigus; 
 
- kui teie EKG (elektrokardiogramm) näitab südameprobleemi, mida nimetatakse „pikenenud 

korrigeeritud QT-intervall”; 
 
- kui teil on või oli probleem, et süda ei pumpa verd kehas ringi nii, nagu peaks (seisundit 

nimetatakse südamepuudulikkuseks); 
 
- kui teil on probleem, mille tõttu on teil veres väike kaaliumi- või magneesiumisisaldus või suur 

kaaliumsisaldus; 
 
- kui te võtate teatud ravimeid (vt „Võtmine koos teiste ravimitega”). 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 
Enne X-i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on: 
 
- probleeme maksaga (maksafunktsiooni halvenemine või maksapuudulikkus) (vt „Ärge võtke 

seda ravimit”); 
 
- probleeme neerudega (neerufunktsiooni halvenemine või neerupuudulikkus). Kui teil on vaja 

seda ravimit pikka aega võtta, on soovitatav nõu pidada arstiga, sest võib-olla peate te 
kasutama väiksemaid annuseid või võtma ravimit pikemate ajavahedega ja arstil võib olla vaja 
teid sagedamini kontrollida. 

 
Domperidoon võib olla seotud südame rütmihäire ja südameseiskuse suurenenud riskiga. Risk võib 
olla tõenäolisem üle 60-aastastel või ööpäevas suuremate kui 30 mg annuste kasutamisel. Riski 
suurendab ka domperidooni manustamine koos mõningate ravimitega. Palun öelge oma arstile või 
apteekrile, kui te kasutate infektsioonivastased ravimeid (seeninfektsioonide või bakteriaalsete 
infektsioonide vastu) ja/või kui teil on probleeme südamega või teil on HIV/AIDS (vt lõik „Teised 
ravimid ja X”). 
 
Domperidooni tuleb täiskasvanutele ja lastele manustada väikseimas efektiivses annuses. 
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Kui teil tekivad domperidooni võtmise aja südame rütmihäired, näiteks, südamepekslemine, 
hingamisraskused, teadvuse kadu, võtke ühendust oma arstiga. Ravi domperidooniga tuleb 
lõpetada. 
 
Teised ravimid ja X 
 
Ärge võtke {toote nimi}, kui te võtate ravimit, et ravida: 
 

• seeninfektsioone, nt asoolide rühma kuuluvate seenevastaste ravimitega, täpsemalt 
suukaudset ketokonasooli, flukonasooli või vorikonasooli; 

• bakteriaalset infektsiooni, täpsemalt erütromütsiini, klaritromütsiini, telitromütsiini, 
moksifloksatsiini, pentamidiini (need on antibiootikumid); 

• südamehaigust või kõrgenenud vererõhku (nt amiodarooni, dronedarooni, kinidiini, 
disopüramiidi, dofetiliidi, sotalooli, diltiaseemi, verapamiili); 

• psühhoose (nt haloperidooli, pimosiidi, sertindooli); 
• depressiooni (nt tsitalopraami, estsitalopraami); 
• seedetrakti häireid (nt tsisapriidi, dolasetrooni, prukalopriidi); 
• allergiat (nt mekvitasiini, misolastiini); 
• malaariat (eriti halofantriini); 
• AIDS-i/HIV-i (proteaasi inhibiitoreid); 
• vähki (nt toremifeeni, vandetaniibi, vinkamiini). 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate ravimeid, et ravida infektsiooni, südamehaigust või 
HIV-i/AIDS-i. 
 
Oluline on küsida oma arstilt või apteekrilt, kas {väljamõeldud nimetus} on teie jaoks ohutu, kui te 
võtate teisi ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Imetamine 
 
Rinnapiimast on leitud vähene kogus domperidooni. Domperidoon võib põhjustada soovimatuid 
kõrvaltoimeid rinnapiimatoidul oleva lapse südamele. Domperidooni tohib kasutada rinnaga 
toitmise ajal ainult siis, kui arst peab seda selgelt vajalikuks. Pidage enne selle ravimi kasutamist 
nõu oma arstiga. 
 
3. Kuidas X-i võtta 
 
[Käesolevat lõiku tuleb vastava alloleva sõnastuse sisseviimiseks muuta.] 
 
Järgige neid juhiseid hoolikalt, kui arst ei ole soovitanud teisiti. 
 
Ravi kestus 
 
Sümptomid lahenevad tavaliselt 3...4 päeva pärast ravimi kasutamise alustamist. Ärge võtke 
{väljamõeldud nimetus} arstiga nõu pidamata kauem kui 7 päeva. 
 
Täiskasvanud ja noorukid 12-aastased ja vanemad ning kehakaaluga 35 kg või enam 
 
10 mg tabletid 
 
[Kasutusjuhend peab olema lisatud.] 
 
Tavaline annus on üks tablett kuni kolm korda ööpäevas, võimaluse korral enne sööki. 
 
Ärge võtke üle kolme tableti ööpäevas. 
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Suus dispergeeruvad tabletid, 10 mg 
 
[Kasutusjuhend peab olema lisatud.] 
 
Tavaline annus on üks tablett kuni kolm korda ööpäevas, võimaluse korral enne sööki. 
 
Ärge võtke üle kolme tableti ööpäevas. 
 
Suukaudne suspensioon 
 
[Sobiv mõõtevahend, näiteks mõõtetopsik, ja kasutusjuhend peavad olema lisatud pakendile.] 
 
Tavaline annus on 10 mg kuni kolm korda ööpäevas, võimaluse korral enne sööki. Ärge võtke üle 
30 mg ööpäevas. 
 
[Kihisevad graanulid, 5 mg] 
 
[Kasutusjuhend peab olema lisatud.] 
 
Tavaline annus on üks või kaks kotikest (5 mg domperidooni kotikeses kohta) kuni kolm korda 
ööpäevas. Ärge võtke üle kuue kotikese ööpäevas. 
 
[Kihisevad graanulid, 10 mg] 
 
[Kasutusjuhend peab olema lisatud] 
 
Tavaline annus on üks kotike (10 mg domperidooni kotikese kohta) kuni kolm korda ööpäevas. 
Ärge võtke üle kolme kotikese ööpäevas. 
 
Suposiidid 30 mg 
 
[Kasutusjuhend peab olema lisatud] 
 
Tavaline annus on üks suposiit kaks korda päevas. Ärge kasutage rohkem kui kaks suposiiti 
ööpäevas. 
 
[Järgmist lõiku rakendada siis, kui kehtiv müügiluba hõlmab iivelduse ja oksendamise 
sümptomaatilist ravi alla 12-aastastel ja noorukitel, kes kaaluvad alla 35 kg.] 
 
Lapsed ja noorukid alates sünnist kuni kehakaaluga kuni 35 kg 
 
Suukaudne suspensioon 
 
[Toode peab olema varustatud kalibreeritud suusüstlaga ja kasutusjuhend peab olema lisatud.] 
 
Andke maksimaalne annus 3 korda ööpäevas, võimaluse korral enne sööki/toitmist. Ärge andke üle 
kolme korra 24 tunni jooksul. 
 
<Tabletid>, < suus dispergeeruvad tabletid > ja <rektaalsuposiidid> ei sobi lastele kaaluga alla 35 
kg. 
 
Kui {toote nimi} on mõeldud lapsele, küsige arstilt lapsele mõeldud ravimvormi. 
 
Kui te võtate X-i rohkem kui ette nähtud 
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Kui olete võtnud või kasutanud liiga palju {väljamõeldud nimetus}, pöörduge kohe oma arsti või 
apteekri poole või mürgistuskeskusesse, eriti juhul, kui laps on võtnud liiga palju ravimit. 
Üleannustamise korral võib rakendada sümptomaatilist ravi. Võidakse jälgida EKG-d, sest tekkida 
võib pikenenud QT-intervalli nimeline südameprobleem . 
 
Kui te unustate X-i võtta 
 
Võtke ravim niipea, kui see teile meenub. Kui on peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, oodake, 
kuni see aeg on käes ja jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi 
eelmisel korral võtmata. 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) 
 
Südame-veresoonkonna süsteemi häired: teatatud on südame rütmihäiretest (kiire või 
ebaregulaarne südamerütm); sel juhul tuleb ravi viivitamatult lõpetada. Domperidoon võib olla 
seotud südame rütmihäire ja südameseiskuse suurenenud riskiga. Risk võib olla tõenäolisem üle 
60-aastastel või ööpäevas suuremate kui 30 mg annuste kasutamisel. Domperidooni tuleb 
täiskasvanutel ja lastel kasutada väikseimas efektiivses annuses. 
 
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 riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 
Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
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