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PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Aspirin Chewable 500 täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
  
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Aspirin Chewable 500 ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Aspirin Chewable 500 võtmist 
3. Kuidas Aspirin Chewable 500 tablette võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Aspirin Chewable 500 säilitamine 
6. Lisainfo 
 
ASPIRIN CHEWABLE 500 tabletid 
Atsetüülsalitsüülhape 
 
Üks tablett sisaldab toimeainena 500 mg atsetüülsalitsüülhapet. 
Abiained on mannitool, raske magneesiumkarbonaat, geelistatud tärklis, veevaba sidrunhape, 
maisitärklis, askorbiinhape, veevaba naatriumkarbonaat, naatriumkaramelloos, apelsiniaroom, 
aspartaam, kaltsiumstearaat, mandariiniaroom, spetsiaalne kuiv lõhnaaine, ja värvaine Sunset yellow 
(E110). 
 
Tootja: Bayer Bitterfeldt GmbH, Salegaster Chausssee 1, D-06803 Greppin, Saksamaa 
Müügiloa hoidja: Bayer HealthCare AG, D51368 Leverkusen, Saksamaa 
 
 
1. MIS RAVIM ON ASPIRIN CHEWABLE 500 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Aspirin Chewable 500 sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja 
põletikuvastase toimega.. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ASPIRIN CHEWABLE 500 VÕTMIST  
 
Ärge võtke Aspirin Chewable 500 tablette: 
- kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või Aspirin Chewable 500 mõne koostisosa suhtes; 
- kui teil on äge mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavand; 
-  kui teil on eelsoodumus veritsustele; 
- kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt 

esilekutsutud astma; 
- kui teile on määratud raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem; 
- kui teil on raseduse viimane kolmandik. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin Chewable 500: 
- kui teile on määratud antikoagulantravi; 
- kui teil on seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi; 
- kui teil on kroonilised seedetraktihäired või glükoos-6-fosfaathüdrogenaasipuudulikkus; 
- kui teil on neeru- või maksafunktsiooni häire; 
-  kui teil on ülitundlikkus põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide 

suhtes; 
- kui teil on kusihappe eritumise häired; 
-  kui te olete rase või imetate last. 
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Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 18-aastastele noorukitele palavikuga 
kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom 
(entsefalopaatia, maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine). 
 
Rasedus 
Aspirin Chewable 500 kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Esimesel kahel raseduse 
kolmandikul võib Aspirin Chewable 500 tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel 
kolmandikul ei tohi Aspirin Chewable 500 tablette kasutada. 
 
Imetamine 
Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja 
rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga 
toitmine varakult katkestada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Aspirin Chewable 500 ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Järgmiste ravimite toimed võivad tugevneda: 
- antikoagulandid; 
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid; 
- sulfonüüluurea preparaadid; 
- metotreksaat; 
- valproehape. 
Glükokortikosteroidide samaaegne kasutamine suurendab mao-sooletrakti verejooksu ohtu. 
Digoksiini plasmakontsentratsioon suureneb. 
 
Järgmiste ravimite toimed võivad nõrgeneda: 
- diureetikumid (vee eritust suurendavad ravimid); 
- vererõhku alandavad preparaadid; 
- urikosuurilised preparaadid. 
Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada 
podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired. 
Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab 
veritsusaega. 
 
 
3. KUIDAS VÕTTA ASPIRIN CHEWABLE 500 TABLETTE 
 
Võtke Aspirin Chewable 500 tablette vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu arsti või apteekriga. 
Täiskasvanud: 1…2 tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4…8 tunni järel vastavalt 
vajadusele. Maksimaalset ööpäevast annust 4 g ei tohi ületada. 
Lapsed ja alla 18-aastased noorukid - vt Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin. 
Üle 12-aastased lapsed 1 tablett ühekordse annusena, vajadusel kuni 3 korda ööpäevas. Manustada 
mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel.  
Alla 12-aastastele lastele ei sobi Aspirin Chewable toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 12-aastastele 
lastele soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega tablette.  
 
Tabletid näritakse suus ja neelatakse kuivalt või koos vedelikuga. 
 
Kui te võtate Aspirin Chewable 500 tablette rohkem kui ette nähtud: 
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Üleannustamise korral võivad ilmneda kohin kõrvades, kuulmise langus, peavalu, peapööritus ja 
segasus. 
Üleannustamissümptomite ilmnemisel võtke otsekohe ühendust arstiga. 
 
Kui te unustate Aspirin Chewable 500 võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Aspirin Chewable 500 põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks on seedetrakti ärritusnähud (kõhuvalu, iiveldus, 
oksendamine) ja seedetrakti väikesed verejooksud. Üksikjuhtudel on täheldatud 
maksafunktsioonihäireid. Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi, 
nahareaktsioonid, anafülaktilised reaktsioonid, astma). 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. ASPIRIN CHEWABLE 500 SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
 
Hoida temperatuuril kuni 30ºC. 
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
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6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole. 
H.Abbe Pharma GmbH 
Pirita tee 20T 
10127 Tallinn 
 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuar 2005  
 
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


