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PAKENDI INFOLEHT 
Lugege hoolikalt infolehte enne ravimi kasutamist. 
Küsimuste tekkimisel pidage nõu arstiga. 
Ravimit ei tohiks ilma arstiga nõu pidamata kasutada rohkem kui 1 nädala vältel. 
Kui teie tervislik seisund ei parane 3 päeva jooksul või isegi halveneb, tuleks ravimi edasise 
kasutamise suhtes pidada nõu arstiga. 
 

ZODAC 
(Cetirizini dihydrochloridum) 

kaetud tabletid 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Zentiva International a.s., Praha, Tšehhi Vabariik 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis:  
Zentiva International a.s. Eesti esindus 
Soola 8, 51013 Tartu, Eesti 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Üks tablett sisaldab 10 mg tsetiriisini (divesinikkloriidina). 
 
Abiained: Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, magneesiumstearaat, 
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, makrogool, talk, titaanoksiid, dimetikoonemulsioon. 
 
Ravimrühm 
Antihistamiinikum (allergiavastane ravim) 
 
Omadused 
Tsetirisiin, ravimi Zodac toimeaine, on pikendatud toimeajaga antihistamiinikum. 
Antihistamiinikumid blokeerivad histamiini toimet, mis on üks organismis ülitundlikkusreaktsiooni 
(allergia) käigus vabanevatest ainetest. Tsetirisiin  pidurdab histamiiniga seotud varajast tüüpi 
allergilist reaktsiooni ja ka põletikurakkude, eriti eosinofiilide liikumist ja hilistüüpi allergilise 
reaktsiooni puhul esinevat põletikuga seotud ainete vabanemist.   
 
Zodac on tugevatoimeline allergiavastane ravim, mis tavalises raviannuses põhjustab vaid vähesel 
määral uimasust. Arvestades tema pikaajalist toimet, võib ravimit Zodac manustada ühekordse 
päevase annusena nii täiskasvanutele kui lastele.  
 
Näidustused 
Allergilise riniidi (nohu) ja konjunktiviidi (silma sidekesta põletik) asümptomaatiline ravi. Nõgestõve 
sümptomaatiline ravi täiskasvanutel.  
 
Vastunäidustused 
Ravimit Zodac ei tohi manustada neile patsientidele, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus tsetirisiini, 
ravimi abiainete või hüdroksüsiini suhtes. Ravimit ei ole soovitatav kasutada raseduse ja rinnaga 
toitmise ajal.  
ZODAC kaetud tablette ei manustata alla 6  aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu. 
Üle 65 aastased patsiendid, samuti rasket maksa- või neeruhaigust põdevad inimesed peaksid ravimit 
kasutama ainult arsti soovitusel.  
Kui te ei ole kindel, kas tohite ravimit kasutada, pidage nõu arsti või apteekriga.  
 
Kõrvaltoimed 
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Tsetirisiin on üldiselt hästi talutav. Selle kasutamine võib harvadel juhtudel kutsuda esile peavalu, 
uimasust, pearinglust, suukuivust, seedetrakti probleeme (seedehäireid, kõhuvalu, kõhupuhitust). 
Nende soovimatute toimete või teiste ebaharilike reaktsioonide võimaliku esinemise korral pidage nõu 
oma arstiga ravimi edasise kasutamise suhtes.  
Väga harva on tekkinud allergilised nahareaktsioonid (nõgestõbi), angioödeem (pehmete kudede – 
suu, keele, neelu – turse, hingamishäired). Sellistel juhtudel on vajalik ravimi kasutamine koheselt 
lõpetada ja pidada nõu arstiga.  
 
Koostoimed 
Tsetirisiini ja teiste samaaegselt kasutatavate ravimite toimed võivad üksteist vastastikku mõjutada. 
Ravimi Zodac samaaegne kasutamine koos teatud bronhelaiendavate ravimitega, mis sisaldavad 
toimeainena teofülliini, võivad kutsuda esile tsetirisiini soovimatuid kõrvaltoimeid.  
 
Seega peate oma arsti informeerima kõikidest ravimitest, mida te kasutate. See kehtib nii retsepti- kui 
käsimüügiravimite kohta. Ärge kasutage ühtki käsimüügiravimit üheaegselt ravimiga Zodac ilma oma 
arstiga nõu pidamata. Kui teie arst kavatseb kirjutada teile välja mõne muu ravimi, informeerige teda, 
et te kasutate ravimit Zodac.  
 
Tsetirisiini koostoimed alkoholiga (vere alkoholisisalduse 0,8 g/l juures) ei ole veel kirjeldatud. Sellest 
hoolimata ei ole alkohoolsete jookide ülemäärane tarbimine Zodac ravi käigus soovitatav.  
 
Annustamine 
Annuse määrab alati arst. Toit ei mõjuta ravimi Zodac imendumist ja seega võib seda kasutada 
sõltumata söögikordadest.  
 
Täiskasvanud ja üle 12 aastased lapsed võtavad tavaliselt ühe kaetud tableti ravimit Zodac (=10 mg 
tsetirisiini) üks kord päevas. 
 
6...12 aastased lapsed  võtavad ühe kaetud tableti (=10 mg tsetirisiini) üks kord päevas või 1/2 kaetud 
tabletti (=5 mg tsetirisiini) kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. 
ZODAC kaetud tablette ei manustata alla 6 aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.  
Arst võib kohandada annust vanemaealistel või tõsiseid maksa- ja neeruhaigusi põdevatel patsientidel.  
 
Kui olete raviannuse kogemata vahele jätnud, võtke ravimit kohe, kui see teile meelde tuleb. Juhul, kui 
teil tuleks võtta juba järgmine annus, ärge kahekordistage annust, vaid jätkake ravi esialgse raviskeemi  
kohaselt.  
Tabletid võetakse piisava koguse vedelikuga.  
 
Ettevaatust 
Ravimil ei ole kirjeldatud tavapärastele allergiavastastele ravimitele iseloomulikke uimastavaid 
toimeid. Ettevaatus on vajalik neil inimestel, kelle tegevus nõuab tähelepanelikkust, motoorset 
koordinatsiooni ja kiiret otsustamist (nt mootorsõidukite juhtimine, masinatega töötamine, töötamine 
kõrgustes jne), kuna kõrvaltoimetena võivad ravi alguses tekkida uimasus ja pearinglus 
  
Kui arst määrab teile mingit teist ravimit, informeerige teda, et kasutate ravimit ZODAC. 
 
Üleannustamine 
Üleannustamise korral (rohkem kui 5 tabletti ühekordse annusena) võib uimasus olla peamine 
sümptom. Lastel võib üleannustamine kutsuda aga esile ärritatavust ja rahutust. Üleannustamise korral 
(eriti lastel) on vajalik viivitamatult võtta ühendust arstiga. Spetsiifilist vastumürki ei ole praeguseks 
teada.  
Ülemäärase annustamise või tablettide võtmise kahtluse korral laste poolt võtke viivitamatult ühendust 
arstiga.  
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Säilitamine ja kõlblikkusaeg 
Hoida temperatuuril 10...25 °C, niiskuse eest kaitstult. 
Ravimit ei tohi kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppemist.  
Ravimit tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.  
 
 
Pakend 
10 kaetud tabletti 
 
 
Kaasajastamise kuupäev 
29.09.99. 
 
Infoleht kooskõlastatud; mai 2004  
 


