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Pakendi infoleht 

ENNE RAVIMI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE! 
LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS PIDAGE NÕU ARSTIGA! 
ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA! 
 
CALPOL™  
suhkruvaba suspensioon 
 
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS 
1 ml CALPOL suhkruvaba suspensiooni sisaldab 24 mg paratsetamooli ning abiaineid.  
Abiained: hüdrogeenitud glükoosisiirup, sorbitooli lahus, glütserool, ksantaankummi, metüülhüdroksübensoaat, 
propüülhüdroksübensoaat, lahustuv tselluloos, destilleeritud vesi. Maitsestamiseks maasika maitseaine ning 
värvainena karmosiin (E122).  

TOOTJA JA MÜÜGILOA HOIDJA 
Glaxo Wellcome Operations, Greenford, Middlesex, Ühendkuningriik.  
 
MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS 
GlaxoSmithKline Eesti Filiaal, Pärnu mnt. 67A, 10134 Tallinn. 

TOIME 
Ravimi toimeaineks on paratsetamool, millel on valuvaigistav ja palavikku alandav ning nõrk põletikuvastane toime. 

NÄIDUSTUSED 
Palavik ja nõrk valu lastel.  
Märkus: CALPOL`it võib kasutada ka hammaste tulekuga kaasneva valu puhul. 

VASTUNÄIDUSTUSED 
CALPOL`it ei tohi kasutada juhul, kui esineb ülitundlikkus paratsetamooli või ravimis sisalduvate abiainete suhtes. 

ETTEVAATUST! 
Ravimit tuleb kasutada ettevaatlikult raske neeru ja/või maksapuudulikkuse korral. Ravim sisaldab abiainena 
asovärvainet karmosiini, mis võib põhjustada allergilist tüüpi reaktsioone, ka astmat. Allergia tekib tavaliselt nendel 
patsientidel, kellel esineb ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe suhtes.  
 
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA 
Barbituraatide, tritsükliliste antidepressantide ja alkoholi tarvitamine võib aeglustada paratsetamooli lammutumist 
ja selle organismis viibimise aeg (ning ka toksilisus) võib pikeneda. Alkohol suurendab paratsetamooli maksa 
kahjustavat toimet ning võib põhjustada ägedat kõhunäärmepõletikku. Krambivastaste ainete või hormonaalsete 
rasestumisvastaste vahendite manustamine mõjutab maksaensüümide aktiivsust ning võib takistada paratsetamooli 
ravitaseme saavutamist (kiireneb esmane lammutumine maksas). 
Kui te ei ole kindel kas tohite lapsele anda teisi ravimeid koos CALPOL’iga, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 

ANNUSTAMINE 
Lapse vanus  Annus (1 mõõtlusikatäis on 5 ml)         sisaldab paratsetamooli (mg) 
alla 3 kuu  2,5 ml (½ mõõtlusikatäit)           60 mg arsti nõuandel 
3...12 kuud  2,5…5 ml (½...1 mõõtlusikatäit)           60…120 mg      
1...6 aastat  5…10 ml (1...2 mõõtlusikatäit)          120…240 mg 
6…12 aastat            10…20 ml (2…4 mõõtlusikatäit)           240…480 mg 
 
Vajadusel võib annust korrata 4 tunni järel, maksimaalselt 4 korda ööpäevas.  
Enne kasutamist loksutada! 
Ärge kasutage CALPOL`it üle 3 päeva järjest ilma arstiga konsulteerimata! 
Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga! 

ÜLEANNUSTAMINE 
Enam kui 10 g toimeaine sissevõtmine on täiskasvanule toksiline. Kahvatus, isutus, iiveldus ja oksendamine on 
paratsetamooli üledoseerimise sagedased varased sümptomid. Maksa nekroos on doosist sõltuv paratsetamooli 
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üleannustamise komplikatsioon, mis esineb lastel harva. Maksakahjustuse korral võib ensüümide aktiivsus 
suureneda ning protrombiini aeg pikeneda esimese 12...48 tunni jooksul, üleannustamise kliinilised sümptomid 
võivad ilmneda alles 1...6 ööpäeva pärast sissevõtmist. Üleannustamisel tuleb kohe teostada maoloputus, 
manustada aktiivsütt. Täiendava ravina võib kaaluda N-atsetüültsüsteiini veenisisesi või suukaudselt metioniini. 
Edaspidise ravi vajadus otsustatakse sõltuvalt vere paratsetamooli kontsentratsioonist ja ülemäärase 
paratsetamooliannuse sissevõtmisest möödunud ajast. Metioniini ei tohi kasutada koos aktiivsöega või juhul, kui 
patsient oksendab. 
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. 
 
KÕRVALTOIMED 
Soovitatavate annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid harva ja need on üldjuhul kerged. Harva esineb 
nahalöövet ja teisi allergilisi reaktsioone. Üksikjuhtudel on tekkinud trombotsütopeeniline purpur, hemolüütiline 
kehvveresus ja agranulotsütoos. 
Kui täheldate endal või lapsel mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 

SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG 
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC, valguse eest kaitstult.  
PÄRAST PAKENDIL MÄRGITUD KÕLBLIKKUSAJA LÕPPU RAVIMIT MITTE KASUTADA! 
HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS! 
 
PAKEND 
CALPOL suhkruvaba suspensioon on saadaval 140ml pudelis. Pakendis on kaasas mõõtelusikas (2,5 ja 5 ml). 
 
Infoleht on kaasajastatud: juuli 2003 
Infoleht kooskõlastatud: august 2003. 
 
CALPOL on Glaxo Wellcome’i kaubamärk. 
 


