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PAKENDI INFOLEHT:INFORMATSIOON KASUTAJALE 
Aspirin 100 mg tabletid 
Atsetüülsalitsüülhape 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Aspirin 100 mg tablette täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Aspirin 100 mg tabletid ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Aspirin 100 mg tablettide võtmist 
3. Kuidas Aspirin 100 mg tablette võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Aspirin 100 mg tablette säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON ASPIRIN 100 MG TABLETID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Aspirin 100 mg tablettidel on trombotsüütide (vereliistakute) agregatsiooni pärssiv mõju, vähendades 
tromboosi (verehüüvete) tekkimise ohtu. Sellest tulenevalt kasutatakse Aspirin 100 mg tablette 
arteriaalse tromboosi profülaktikaks järgmistel juhtudel: 
Koronaartromboosi profülaktika  
- müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt, 
- stenokardia korral,  
- pärast südame pärgarterite revaskularsisatsiooni protseduuri. 
Ajuarterite tromboosi profülaktika 
- mööduva ajuisheemia järgselt, 
- ajuinsuldi järgselt. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ASPIRIN 100 MG TABLETTIDE VÕTMIST  
 
Ärge võtke Aspirin 100 mg tablette: 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe või Aspirin 100 mg tablettide mõne 

koostisosa suhtes;  
- kui teil esineb või on varem esinenud salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti 

mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) poolt esilekutsutud astma; 
- kui teil on seedetrakti haavand; 
- kui teil on eelsoodumus veritsustele või verejooksu tekkele; 
- kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus; 
- kui teile on määratud raviks 15 mg või rohkem metotreksaati nädalas; 
- kui teil on raseduse viimane kolmandik. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin 100 mg tabletid: 
- kui teil on ülitundlikkus valuvaigistavate, põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või 

teiste allergeenide suhtes; 
- kui teil esineb või on varem esinenud seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv 

haavandtõbi või seedetrakti verejooks; 
- kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi; 
- kui teil on neeru- või maksatalitluse häire; 
- kui teil on kusihappe eritumise häired; 
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- kui te olete rase (esimene ja teine kolmandik) või imetate last. 
 
Ibuprofeen võib mõjutada Aspirin 100 mg tablettide kasulikku toimet. Patsiendid, keda ravitakse 
atsetüülsalitsüülhappega ja kes võtavad valuvaigistina ibuprofeeni, peavad pidama nõu oma arstiga. 
 
Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada 
podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired. 
 
Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi ja kutsuda esile astmahoo või muu 
ülitundlikkusreaktsiooni. Riskifaktorid on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik, 
ninapolüübid või krooniline hingamisteede haigus. See kehtib ka patsientide puhul, kellel tekivad 
allergilised reaktsioonid (nt nahareaktsioonid, sügelus, urtikaaria) teiste ainete suhtes. 
 
Kuna atsetüülsalitsüülhappel on trombotsüütide agregatsiooni pärssiv toime, mis püsib mitu päeva 
pärast manustamist, võib atsetüülsalitsüülhape luua eelsoodumuse verejooksu tekkeks kirurgiliste 
operatsioonide ajal või järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised protseduurid, nt 
hambaekstraktsioon). 
 
Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 16-aastastele noorukitele palavikuga 
kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom 
(eluohtlik seisund, mida iseloomustab entsefalopaatia (kesknärvisüsteemi kahjustus), maksatalitluse 
häired; esmanähuna kauakestev oksendamine). Reye’ sündroom on väga harvaesinev, kuid võimalik, 
et eluohtlik seisund, mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Aspirin 100 mg tablettidega kooskasutamisel võivad tugevneda järgmiste ravimite toimed: 
- metotreksaat (pahaloomuliste haiguste, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravis kasutatav ravim); 
- antikoagulandid (verehüübimist pärssivad ravimid); 
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid; 
- selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSTI) (depressiooniravis kasutatavad ravimid); 
- digoksiin (südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim); 
- insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid (suhkurtõve ravis kasutatavad ravimid); 
- valproehape (epilepsiaravim). 
 
Glükokortikosteroidide (krooniliste ja ägedate põletike ravis kasutatavate hormoonravimite) 
samaaegne kasutamine suurendab seedetrakti verejooksu ohtu. 
 
Digoksiini kontsentratsioon veres suureneb. 
 
Aspirin 100 mg tablettidega kooskasutamisel võivad nõrgeneda järgmiste ravimite toimed: 
- diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid); 
- angiotensiinkonvertaasi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid); 
- urikosuurilised preparaadid (kusihappe eritumist soodustavad ravimid). 
 
Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab 
veritsusaega. 
 
Rasedus ja imetamine 
Aspirin 100 mg tablettide kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Raseduse esimesel ja teisel 
kolmandikul võib Aspirin 100 mg tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel 
kolmandikul ei tohi Aspirin 100 mg tablette kasutada. 
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Kuna seni ei ole ravimi aeg-ajalt kasutamisel täheldatud ebasoodsat mõju imikule, ei ole tavaliselt vaja 
rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga 
toitmine varakult katkestada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Aspirin 100 mg tabletid ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
 
 
3. KUIDAS ASPIRIN 100 MG TABLETTE VÕTTA 
 
Võtke Aspirin 100 mg tablette vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
Tavaline annus arteriaalse tromboosi profülaktikaks või patsientidel, kellele on tehtud südame 
pärgarterite revaskularisatsioon on 1…3 tabletti ööpäevas. 
 
Ägeda südamelihaseinfarkti korral võetakse algannus 100…300 mg kohe, kui on kahtlus 
südamelihaseinfarktile. Püsiannus on 100…300 mg/päevas 30 päeva jooksul pärast infarkti. Pärast 30 
päeva möödumist kaaluda edasist profülaktilist ravi südamelihaseinfarkti kordumise vältimiseks, kuid 
edasise ravi üle otsustab teie arst. 
 
Lapsed ja alla 16-aastased noorukid - vt lõik Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin 100 mg 
tabletid. 
 
Aspirin tablette tuleb manustada koos klaasitäie veega, võimalusel pärast sööki. 
 
Kui teil on tunne, et Aspirin 100 mg tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma 
arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate Aspirin 100 mg tablette rohkem kui ette nähtud 
 
Üleannustamise korral võivad ilmneda pearinglus, kohin kõrvades, kuulmislangus, higistamine, 
iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasusseisund; hingamine võib muutuda kiireks ja/või sügavaks. 
Raske mürgistuse korral võib tekkida hingeldus, hingamisseiskus, väga kõrge palavik, seedetrakti 
verejooks, südame rütmihäired, ajuverevarustuse äkilisest vähenemisest põhjustatud teadvusetus või 
kooma, võivad tekkida krambid. 
Üleannustamissümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust 
arstiga. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. 
 
Kui te unustate Aspirin 100 mg tablette võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võivad ka Aspirin 100 mg tabletid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei 
teki. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Sageli esinevateks kõrvaltoimeteks on seedetrakti ärritusnähud (seedehäired, kõhuvalu, oksendamine, 
kõrvetised). Harva võivad tekkida seedetrakti põletik ja -haavand, mis võib, kuigi väga harva, 
põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist. 
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Suurenenud on verejooksuoht (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, 
verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus). Harva ja väga 
harva on esinenud tõsiseid seedetrakti ja aju verejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud. 
 
Verejooksust tingitult võib esineda ägedat ja kroonilist aneemiat/rauavaegusaneemiat, mille 
sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus. 
 
Võivad ilmneda ülitundlikkusreaktsioonid (astma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, 
südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva 
anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha 
või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne). 
 
Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.  
 
On täheldatud ka pearinglust ja kohinat kõrvades, mis võivad olla üleannustamise sümptomid. 
 
 
5. KUIDAS ASPIRIN 100 MG TABLETTE SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. 
 
Ärge kasutage Aspirin 100 mg tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg 
viitab kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Aspirin 100 mg tabletid sisaldavad 
- Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks tablett sisaldab 100 mg atsetüülsalitsüülhapet. 
- Abiained on pulbriline tselluloos ja maisitärklis. 
 
Kuidas Aspirin 100 mg välja näeb ja pakendi sisu 
 
100 tabletti polüpropüleen/alumiiniumblistris. 
 
Müügiloa hoidja  
Bayer Schering Pharma AG 
D-13342 Berlin 
Saksamaa 
 
Tootja  
Bayer Bitterfeldt GmbH 
Salegaster Chausssee 1, D-06803 Greppin 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole: 
Bayer OÜ 
Lõõtsa 2 
11415 Tallinn 
Tel: +372 655 8565 
 



5 

 
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2010 


