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Pakendi infoleht: teave patsiendile 
 

Zantac 25 mg/ml süste- ja infusioonilahus 
Ranitidiin (ranitidiinvesinikkloriidina) 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Zantac ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Zantac’i kasutamist 
3. Kuidas Zantac’it kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Zantac’it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Zantac ja milleks seda kasutatakse 
 
Zantac sisaldab toimeainena ranitidiin, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse H2-retseptorite 
blokaatoriteks. See vähendab mao happesisaldust. 
 
Zantac’it kasutatakse täiskasvanutel ja noorukitel (12-aastased ja vanemad): 

 mao- või kaksteistsõrmikuhaavandite raviks; 
 haavandi verejooksu vältimiseks; 
 kõrvetiste (valu või ebamugavustunde) raviks, mis on tingitud maohappe tagasivoolust 

söögitorru või liigsest happesisaldusest maos; 
 üldnarkoosis tehtava operatsiooni ajal maosisu hingamisteedesse sattumise vältimiseks. 

 
Zantac’it kasutatakse lastel/imikutel (vanuses 1 kuu kuni 11 aastat): 

 mao- või kaksteistsõrmikuhaavandite raviks; 
 kõrvetiste (valu või ebamugavustunde) raviks, mis on tingitud maohappe tagasivoolust 

söögitorru või liigsest happesisaldusest maos. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Zantac’i kasutamist 
 

Ärge kasutage Zantac’it: 
 kui olete ranitidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline. 
 Kui arvate, et see kehtib teie kohta, ärge kasutage Zantac’it enne, kui olete nõu pidanud oma 

arstiga. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Zantac’i kasutamist pidage nõu oma arstiga: 

 kui teil on maovähk; 
 kui teil on varem olnud maohaavand 
 kui te põete neeruhaigust, võib arst Zantac’i annust vähendada; 
 kui teil on harvaesinev haigus, mida nimetatakse ägedaks porfüüriaks; 
 kui te olete üle 65-aastane; 
 kui te põete kopsuhaigust; 
 kui teil on suhkurtõbi; 
 kui teil on probleeme immuunsüsteemiga; 
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 kui teil on olnud probleeme südamega. 
 Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga. 

 
Muud ravimid ja Zantac 
Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete 
kasutada mis tahes muid ravimeid. Siia hulka kuuluvad ka ravimid, mida saab osta ilma retseptita. 
 
Mõned ravimid võivad mõjutada Zantac’i toimet või suurendada kõrvaltoimete tekke tõenäosust. 
Zantac võib samuti mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Nendeks on: 

 lidokaiin (kasutatakse anesteesiaks); 
 propranolool, prokaiinamiid või n-atsetüülprokaiinamiid (kasutatakse südamehaiguste ravis); 
 varfariin (kasutatakse vere vedeldamiseks); 
 diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks); 
 fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks); 
 teofülliin (kasutatakse hingamisteede haiguste ravis); 
 triasolaam (kasutatakse unetuse raviks); 
 glipisiid (kasutatakse veresuhkru sisalduse langetamiseks); 
 midasolaam (rahusti, mida võidakse anda vahetult enne operatsiooni); 
 erlotiniib. Kui te võtate erlotiniibi (teatud tüüpi vähi ravis kasutatav ravim), pidage enne 

Zantac’i kasutamist nõu oma arstiga. Zantac sisaldab raniditiini, mis võib vähendada 
erlotiniibi sisaldust veres ning arst peab kohandama ravimi annust, kui seda kasutatakse 
erlotiniibiga ravi ajal; 

 ketokonasool (kasutatakse seennakkuste raviks); 
 atasanaviir või delaviridiin (kasutatakse HIV raviks); 
 gefitniib (kasutatakse kopsuvähi raviks). 
 Kui te võtate mõnda neist ravimitest, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. 

 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, ärge kasutage seda ravimit ilma 
arstiga nõu pidamata. Raseduse ajal tohib Zantac’it kasutada ainult juhul, kui arst peab seda 
hädavajalikuks. 
 
Zantac’is sisalduv ranitidiin eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, pidage enne Zantac’i 
kasutamist nõu oma arstiga. 
 
 
3. Kuidas Zantac’it kasutada 
 
Seda ravimit ei tohi te kunagi endale ise manustada. Ravimit manustab alati vastava väljaõppe saanud 
tervishoiutöötaja. 
Zantac’it manustatakse kas: 

 lihasesisese süstena, 
 aeglase infusioonina veeni (infusioon kestab mõned minutid) või 
 püsiinfusioonina veeni (ravimi aeglane manustamine mõne tunni jooksul). 

 
Kui palju ravimit manustada 
 
Täiskasvanud ja noorukid (alates 12 aasta vanusest) 
Tavaline annus on 50 mg iga 6...8 tunni järel lihasesisese süstena. 
Sõltuvalt ravitavast haigusseisundist võidakse teile manustada erinevaid annuseid aeglase infusiooni 
või püsiinfusiooni teel. 
 
Lapsed (vanuses 1 kuu kuni 11 aastat) 
Arst manustab Zantac’it aeglase infusioonina veeni. Maksimaalne annus on 50 mg iga 6...8 tunni järel. 
 
Kui te saate Zantac’it rohkem kui ette nähtud 
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Zantac’it manustab teile arst või meditsiiniõde, seega ei ole üleannustamise oht tõenäoline.  
Kui teile tundub, et teile on manustatud liiga palju ravimit või on seda unustatud manustada, rääkige 
oma arsti või õega.  
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata 
 
Raske allergiline reaktsioon: see tekib Zantac’i kasutamise ajal harva. Nähtudeks on: 

 ümbritsevast kõrgem sügelev lööve (nõgestõbi); 
 tursed, mõnikord näo või suu piirkonnas (angioödeem); 
 valu rindkeres, hingeldus, ebaselge põhjusega palavik, vilistav hingamine või hingamisraskus; 
 minestustunne, eriti püsti tõusmisel ja/või minestus. 
 Kui teil tekib mõni loetletud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga. Zantac’i 

kasutamine tuleb lõpetada. 
 
Tõsised nahareaktsioonid: need tekivad Zantac’i kasutamise ajal väga harva. Nähtudeks on: 

 nahalööve, millega võib kaasneda villide teke ja mis meenutab väikeseid märklaudu (keskel 
tume täpp, mida ümbritseb heledam ala, mille ümber on omakorda tume ring). 

 Kui teil tekib mõni loetletud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga. Zantac’i 
kasutamine tuleb lõpetada. 

 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st): 

 kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st): 

 allergilised reaktsioonid; 
 nahalööve. 

 
Harva esinevad kõrvaltoimed, mida näitavad vereanalüüsid: 

 maksatalitluse muutused; 
 seerumi kreatiniinisisalduse tõus (näitab neerude tööd). 

 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st): 

 veresoonte põletik (vaskuliit); 
 kõhunäärmepõletik (pankreatiit); 
 maksapõletik (hepatiit), millega mõnikord kaasneb naha ja silmavalgete kollasus (ikterus); 
 neerupõletik (interstitsiaalne nefriit); 
 aeglane või ebakorrapärane südametegevus; 
 kõhulahtisus; 
 segasus, depressioon või asjade nägemine või kuulmine, mida ei ole olemas 

(hallutsinatsioonid); 
 liigese- või lihasvalu või kontrollimatud liigutused; 
 peavalu, pearinglus 
 ähmane nägemine; 
 ebatavaline juuste väljalangemine või õhenemine (alopeetsia); 
 võimetus saavutada või säilitada erektsiooni (impotentsus); 
 ebatavaline piimaeritus rindadest või rindade suurenemine meestel. 

 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mida näitavad vereanalüüsid: 

 valgevereliblede madal arv; 
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 vereliistakute (verehüübimises osalevate rakkude) arvu vähenemine; 
 kõikide vererakkude arvu vähenemine. 

 
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 www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Zantac’it säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Zantac sisaldab 
- Toimeaine on ranitidiin (vesinikkloriidina). Üks ampull sisaldab 50 mg ranitidiinvesinikkloriidi 

2 ml-s vesilahuses (25 mg/ml). 
- Teised koostisosad on naatriumkloriid, veevaba kaaliumdivesinikortofosfaat, 

dinaatriumvesinikortofosfaat, süstevesi, lämmastik. 
 
Kuidas Zantac välja näeb ja pakendi sisu 
Süste- ja infusioonilahus, 2 ml värvitus klaasampullis, 5 tk karbis. 
 
Müügiloa hoidja 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
12 Riverwalk 
Citywest Business Campus 
Dublin 24  
Iirimaa 
 
Tootja 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. 
Strada Provinciale Asolana 90 
43056 San Polo di Torrile 
Parma 
Itaalia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 8a 
11415 Tallinn 
Tel +372 667 6900 
 
Infoleht on viimati uuendatud septembris 2019. 


