
 
BALTICS TEXT FOR MEDINITE PACKAGE  LEAFLET  

To align with new “Common Labeling Guideline” for Baltic countries. 
 

NB! The text shall be easily legible (characters at least 8 points didot, lower case “x” at least 1.4 mm in height, space between lines at least 3mm), clearly 
comprehensible and indelible. 

 
Local language 

Pakendi infoleht! Palun lugege infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist. Küsimuste tekkimisel pidage nõu arstiga. 
MEDINITE  
Siirup 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Procter & Gamble GmbH & Co.  
Manufacturing OHG 
Sulzbacher Strasse 40-50 
65824 Schwalbach am Taunus 
Saksamaa 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: Medinite  on suu kaudu manustatav siirup, pakitud klaaspudelisse, mis sisaldab siirupit 180ml. Pakend sisaldab 
mõõtkorki. 
Toimeained: 30 ml  siirupit sisaldab doksülamiini  5.22 mg; pseudoefedriini 50.63 mg; dekstrometorfaani 10.99 mg; paratsetamooli 600 mg. 
Teadaoleva toimega abiained: sahharoos, etanool, glütserool, naatriumbensoaat. Vaata hoiatusi! 
Teised abiained: vesi,  naatriumtsitraat, sidrunhape, polüetüleenglükool, anetool, värvained. 
Omadused: Medinite toimeaine paratsetamool on valuvaigistava ja palavikku alandava toimega. Toimeaine dekstrometorfaan on köha pärssiva toimega 
ravim, mis mõjub otseselt aju köhakeskusele. Doksülamiin on allergiavastase toimega vähendades nohu ja gripisarnaste seisunditega kaasnevaid 
sümptome. Pseudoefedriin toimib Medinite’s  sümpatomimeetikumina vähendades nina limaskestade turset. 
Näidustused: Palavik ja nõrk valu. Köha ja nohu sümptomaatiline ravi. 
Vastunäidustused: Rasedus. Ülitundlikkus toote mõne komponendi suhtes. Ravimit ei tohi kasutada alla 10-aastased lapsed. Südame-veresoonkonna 
häired, kilpnäärmehaigus, diabeet, äge maksa- ja/või neerupuudulikkus, rohke rögaeritusega köha või astma, feokromotsütoom, hüpertoonia, glaukoom, 
eesnäärme suurenemine. Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui Teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest. Monoamiinioksüdaasi (MAO) 
inhibiitoreid tarvitavad patsiendid või patsiendid, kes on seda tarvitanud kahe eelneva nädala jooksul. 
Hoiatused! Ärge kasutage koos teiste paratsetamooli või teisi valu- ja põletikuvastaseid aineid sisaldavate ravimitega.  
Ravim sisaldab 27.50 kaalu/mahu% sahharoosi. Võttes aluseks annustamise, sisaldab iga 30 ml üksikannus 8.25 g sahharoosi. Ei sobi päriliku 
fruktoositalumatusega patsientidele, glükoosi/galaktoosi malabsorptsiooni (imendumishäire) sündroomi või sukraas/isomaltaas puudulikkusega 
patsientidele.  
Ravim sisaldab 18.00 mahu% etanooli. Iga ühekordne 30 ml annus sisaldab 5.4 g etanooli. Ettevaatust! Seda ravimit ei tohi võtta alla 10-aastased lapsed, 
rasedad, maksapuudulikkusega haiged, epilepsiaga haiged, alkohoolikud ning ajukahjustuse või ajuhaigustega patsiendid. Ravimi toimimise ajal hoiduda 
autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest. Võib põhjustada uimasust, reaktsioonikiirus võib halveneda. Võib muuta või tugevdada teiste 
ravimite toimet. Hoiatus kehtib kuni ravimi toime kadumiseni. 
Ravim sisaldab glütserooli. Suurtes annustes ohtlik. Võib põhjustada maoärritusnähte, kõhulahtisust ja peavalu. 
Ravim sisaldab naatriumbensoaati. Bensoehape ärritab nahka, silmi ja limaskesti; suurendab vastsündinutel riski haigestuda kollatõppe. 
Rasedus ja imetamine: Ei tohi tarvitada raseduse ajal. Juhul kui toidate rinnaga last, informeerige sellest arsti enne ravimi tarvitamist. 
Kõrvaltoimed: Harva esinevateks kõrvaltoimeteks on ülitundlikkus paratsetamoolile, peapööritus, iiveldus, mao- ja seedetrakti häired, kõhukinnisus, 
unisus. Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga. Loetelus nimetamata kõrvaltoimete ilmnemisel informeerige arsti. 
Koostoimed: Monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorid, hüpertensioonivastased ravimid, beeta-adrenoblokaatorid, rahustid või uinutid. Informeerige arsti 
ka kõigist teistest kasutatavatest ravimitest.  



Annustamine:  
• 10…12-aastased lapsed: 15 ml enne magamaminekut (mõõdetuna mõõtkorgiga)  
• Üle 12-aastased lapsed ja täiskasvanud: 30 ml enne magamaminekut (mõõdetuna mõõtkorgiga) 
Ravimit tarvitada enne magamaminekut. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga. 
Üleannustamine: Üleannustamise sümptomiteks on iiveldus ja oksendamine, unisus, uimasus, depressioon. Üleannustamise kahtluse korral pöörduda 
kohe arsti poole. 
Säilitamine: Säilitada pimedas. Säilitada jahedas või toatemperatuuril. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 
Infoleht kaasajastatud: Märts 2000. Infoleht kooskõlastatud veebruaris 2001 
 


