
 
 
RAVIM: hüdroksükarbamiid       Infoleht patsiendile  

 
Hüdroksükarbamiid kuulub kasvajavastaste ravimite gruppi ning seda kasutatakse peamiselt 
mõnede vereloomehaiguste ehk hematoloogiliste haiguste, nagu kroonilise müeloidse 
leukeemia, tõelise polütsüteemia või trombotsüteemia, ravis. 
 
Annustage ravimit vastavalt arsti juhistele.  
Teie raviskeemis on: ______ mg ( ehk _____ kapslit) _____ korda ööpäevas. 
 

 Kui kapsli neelamine põhjustab ebamugavust, võite ravimikapsli avada ja kapsli sisu segada 
klaasitäie veega. NB! Jooge lahus koheselt! Mõned ravimi abiainetest ei lahustu ja jäävad 
vee pinnale. 

 Vältige ravi ajal alkoholi ja kofeiini sisaldavaid jooke.  

 Ravim võib muuta naha päikesekiirgusele tundlikumaks, seetõttu kaitske ravi ajal nahka 
liigse UV-kiirguse eest. 

 Enesetunde muutustest teavitage õde või arsti. 

 Informeerida arsti ja õde-nõustajat kõikidest kasutatavatest ravimitest. 

 Retsepti vajadusest teavitage arsti juba vastuvõtule tulles. 

 Ravi ajal ei ole lubatud vaktsineerimine elusvaktsiinidega. 

 Ravimi kasutamine ei ole lubatud harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, täieliku 
laktaasipuudulikkuse või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsientidele.  

 
 

Võimalikud 
kõrvaltoimed 

Soovitus kõrvaltoimete leevendamiseks/ selgitus 

Infektsioon, palavik –  
põhjuseks peale 
keemiaravi on sageli 
neutropeenia ehk teatud 
valgevereliblede 
(neutrofiilide) vähesus, 
punaste vereliblede, 
trombotsüütide ja 
hemoglobiini langus. 

Kui tekib palavik üle 38 °C, võtke kohe ühendust arstiga või 
pöörduge EMOsse. 
Kui palavik alla 38 °C püsib üle kahe päeva, võtke ühendust 
arstiga või pöörduge EMOsse. 
Ärge võtke aspiriini, ibuprofeeni või põletikuvastaseid 
ravimeid ilma raviarsti või õde-nõustaja loata, kuna need 
võivad põhjustada verejooksu ja peita infektsiooni tunnuseid.  

Iiveldus, oksendamine Võtke üks tablett Cerucali 10mg (metoklopramiid) kuni kolm 
korda päevas.  

Kõhukinnisus Jooge rohkelt vedelikku; sööge kiudaineterikast toitu, nt puu- 
ja köögiviljad, täisteraleib. Kasuks tuleb mõõdukas liikumine.  

Kõhulahtisus Jooge rohkelt vedelikku; kõhulahtisuse korral võtke 1‒2 
loperamiidi 2mg tabletti kuni neli korda päevas; raske 
kõhulahtisuse korral (üle viie korra päevas) võtke kohe 
ühendust raviarstiga või pöörduge EMOsse. 



 

Võimalikud 
kõrvaltoimed 

Soovitus kõrvaltoimete leevendamiseks/ selgitus 

Neerude ja kuseteede 
talitluse häired 

Pärast urineerimist võib tekkida ebamugavustunne: 
valulikkus, kipitus jms, veres võib suureneda kusihappe 
sisaldus, mida jälgitakse regulaarsete vereproovidega. Arst 
võib määrata ka allopurinoolravi.  
Regulaarne vee joomine võib aidata vähendada neerude ja 
kuseteede probleemidega seotud kaebusi ja kusihappe 
sisaldust organismis. 
 

Naha punetus, kuivus, 
ketendus, naha 
koorumine, lõhed, 
haavandumine 
 

Kreemitage regulaarselt nahka rasvarikka kreemiga. Kui 
märkate jalgadel nahakahjustusi või haavandeid, teavitage 
sellest kindlasti õde-nõustajat.  

Nahalööve Enamasti on lööve kergekujuline ning taandub ilma ravita. 
Raske lööbe korral kasutage hüdrokortisooni salvi (saate osta 
apteegi käsimüügist) ning võtke ühendust raviarstiga. 
Lööve võib süveneda päikesega – kasutage päikesekreemi ja 
kandke kaitsvat riietust.  
 

Küünte kahjustused Ravi võib kahjustada küüsi, enamasti on see kergekujuline ja 
möödub ravi järgselt: muutused küünte värvuses või kujus, 
valged jooned küüneplaadil jmt. Niisutage nahka 
kätekreemidega, majapidamistööde tegemisel kaitske käsi 
kinnastega. 
 

Juuste väljalangemine 
ehk alopeetsia 

Selle ravimi puhul on vähetõenäoline, et kõik juuksed 
langevad välja, kuid tavaliselt juuksed ravi ajal hõrenevad 2−3 
nädalat pärast ravi alustamist. Katke päikese käes olles pead, 
et vältida nahapõletust. Ravi järgselt enamasti juuksekasv ja –
tihedus taastub.  
 

Kopsutoksilisuse tekke 
oht, mitteinfektsioosne 
ehk allergiline ehk 
interstitsiaalne 
kopsupõletik 
 

Harv kõrvaltoime, ülitundlikkusreaktsioon. Köha, palaviku 
ja/või õhupuudustunde tekkimisel võtke ühendust raviarstiga 
või pöörduge EMOsse.  

Psühholoogiline toime Ravim võib mõjutada psüühilist seisundit – võib esineda 
hallutsinatsioone või ajas orienteerumise muutuseid. 
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