
Pakendi infoleht  
Enne ravimi tarvitamist lugege infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduge oma arsti või 
apteekri poole.  
 
 
LETIZEN® 
tabletid  
Tsetirisiin 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Üks tablett sisaldab toimeainena 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi. 
Abiained: laktoos, maisitärklis, povidoon, magneesiumstearaat, titaandioksiid, 
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, makrogool, glütserooltriatsetaat.  
 
Millised on Teie ravimi omadused? 
Letizen on antihistamiinne e. allergiavastane ravim. Antihistamiinsete ravimite toime seisneb 
histamiini allergiat tekitavate toimete takistamises. Histamiini toodetakse organismis ja ta 
vabaneb allergiliste reaktsioonide käigus, tema toimel kujunevad allergiliste haiguste puhul 
esinevad nina-, silmade- ja nahakaebused.   
Letizeni toime avaldub juba 20 minutit pärast manustamist ning maksimaalne antihistamiinne 
toime kujuneb 1 tunniga. Tavaliselt kestab ravimi toime 24 tundi ning seega piisab selle 
võtmisest üks kord päevas.  
 
Milleks Letizeni kasutatakse? 
Letizeni soovitatakse järgmiste allergiliste haiguste sümptomaatiliseks raviks: 
- hooajaline ja aastaringne allergiline nohu 
- allergiline silma sidekesta põletik (konjunktiviit) 
- nõgestõbi 
 
Kes ei tohiks seda ravimit kasutada? 
Letizeni ei tohi kasutada patsiendid, kes on ülitundlikud (allergilised) tsetirisiini või teiste 
antihistamiinikumide (hüdroksüsiini) suhtes. 
 
Milliseid kõrvaltoimeid võivad selle ravimi kasutamise ajal tekkida? 
Kõige sagedamateks kõrvaltoimeteks on uimasus, suukuivus, väsimus, pearinglus, peavalu, 
iiveldus või seedehäire, kõhulahtisus ning kõhukinnisus.  
Kõrvaltoimeid ei ole võimalik ette ennustada. Kui Teil tekib mõni kõrvaltoime, või selle tugevus 
muutub, aga ka siis kui mõni neist muutub häirivaks, rääkige sellest niipea kui võimalik oma 
arstile. Ainult Teie arst saab otsustada, kas Teil on ohutu Letizen-ravi jätkata.  
 
Millised teised ravimid võivad omada koostoimeid Letizeniga? 
Informeerige oma arsti kõigist kasutatavatest ravimitest, sealhulgas käsimüügiravimitest 
(näiteks külmetushaiguste ravimid). Enne kui Te katkestate mõne ravimi kasutamise või hakkate 
kasutama mõnda uut ravimit, sõltumata sellest kas tegu on retsepti- või käsimüügiravimitega, 
konsulteerige oma arstiga.  
Te peaksite vältima alkoholi joomist või uinutite ja rahustite tarvitamist, sest need ained võivad 
uimasust süvendada ning vähendada vaimset erksust.  
Letizeni ja teofülliini suurte annuste samaaegsel kasutamisel võib tugevneda Letizeni toime ning 
sageneda tema kõrvaltoimed.  
 
Millele Te peaksite ravi ajal tähelepanu pöörama? 
Rasedus ja imetamine: Kuigi ei ole teada kahjulikke toimeid lootele, ei saa nende teket siiski 
välistada. Seetõttu ei tohi Letizeni raseduse esimesel kolmandikul manustada. Kui olete rase 
või planeerite rasestuda, rääkige sellest viivitamatult oma arstile. Kuna tsetirisiin eritub 
rinnapiima, ei ole ravimi kasutamine rinnaga toitmise ajal soovitatav.  
Kui Teil on neeru- või maksahaigus, või Te saate hemodialüüsi, rääkige sellest kindlasti oma 
arstile. Letizeni annust võib siis olla vajalik vähendada.  



 

Kuna eakatel patsientidel võib Letizeni toime olla tugevam, võib neil olla mõnikord vajalik 
annuste kohandamine. 
Ravi ajal võib Teil esineda uimasust ja pearinglust. Kuni Te ei tea, kuidas Letizen Teile mõjub, 
ärge võtke ette auto juhtimist, masinatega töötamist või muid suurt tähelepanu nõudvaid 
tegevusi. 
 
Kuidas Letizeni kasutada? 
Letizen tabletid on ette nähtud täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele.  
Soovitatavad annused täiskasvanutele: 1 tablett (10 mg) üks kord ööpäevas. 
Soovitatavad annused üle 6-aastastele lastele: 1 tablett (10 mg) üks kord või pool tabletti (5 mg) 
kaks korda ööpäevas. 
Allergianähtude taandumiseks võib olla vajalik mitmepäevane ravi. 
Manustage Letizen tablette suukaudselt. Tablette võib manustada enne või pärast sööki, koos 
mõningase koguse vedelikuga. Ravimit tuleb manustada regulaarselt, iga päev ühel ja samal 
kellaajal. Ärge võtke soovitatutest suuremaid annuseid.  
Manustamisaja (hommik või õhtu) võib valida vastavalt individuaalsetele vajadustele. Kuna 
mõnedel patsientidel võib Letizen põhjustada uimasust, on neil soovitatav võtta ravimit õhtuti. 
Kui te olete otsustanud allergiaravimit kasutada ise, ilma arsti poolt määramata, ei tohi ravikuur 
kesta kauem kui 10 päeva. Kui Te soovite ravimit kauem kasutada, konsulteerige arstiga.  
 
Mida teha, kui Teil jääb üks annus vahele? 
Kui Teil on jäänud ravim õigel ajal sisse võtmata, manustage see niipea kui see Teile meenub.  
Juhul, kui järgmise annuse planeeritud võtmiseni on jäänud vaid mõned tunnid, jätke ununenud 
annus manustamata ning võtke ainult järgmine annus. Ärge võtke kahekordset või lisaannust.  
 
Mida teha, kui võtsite sisse soovitatust rohkem ravimit? 
Täiskasvanutel tekib liiga suure annuse manustamisel peamise sümptomina äärmuslik unisus. 
Lastel võib unisusele eelneda rahutus- ja erutuvusperiood.  
Kui Teie ise või keegi teine on arvatavalt võtnud sisse liiga suure koguse Letizen tablette, võtke 
viivitamatult ühendust oma arsti või lähima haiglaga. Arsti saabumist oodates proovige 
teadvusel oleval patsiendil ravimi maost eemaldamiseks vallandada oksendamist.  
 
Kuidas Letizeni säilitada? 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppemist.  
Säilitada temperatuuril kuni 30°C.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Käsimüügiravim. 
 
Pakend 
7 tabletti pakendis. 
 
Tootja/müügiloa hoidja 
KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveenia 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
K-Büroo Marketing OÜ, Kalevi 112/2, 50104 Tartu 
 
Infoleht kaasajastatud 
30. juuni 2000 
 
Infoleht kooskõlastatud  
Veebruaris 2002. 



 

 
Pakendi infoleht  
Enne ravimi tarvitamist lugege infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduge oma arsti või 
apteekri poole. Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul kui nende haigusnähud tunduvad 
olevat sarnased Teie omadega. 
 
 
LETIZEN® 
tabletid  
Tsetirisiin 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Üks tablett sisaldab toimeainena 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi. 
Abiained: laktoos, maisitärklis, povidoon, magneesiumstearaat, titaandioksiid, 
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, makrogool, glütserooltriatsetaat.  
 
Millised on Teie ravimi omadused? 
Letizen on antihistamiinne e allergiavastane ravim. Antihistamiinsete ravimite toime seisneb 
histamiini allergiat tekitavate toimete takistamises. Histamiini toodetakse organismis ja ta 
vabaneb allergiliste reaktsioonide käigus, tema toimel kujunevad allergiliste haiguste puhul 
esinevad nina-, silmade- ja nahakaebused.   
Letizeni toime avaldub juba 20 minutit pärast manustamist ning maksimaalne antihistamiinne 
toime kujuneb 1 tunniga. Tavaliselt kestab ravimi toime 24 tundi ning seega piisab selle 
võtmisest üks kord päevas.  
 
Milleks Letizeni kasutatakse? 
Letizeni kasutatakse allergilise nohu (riniidi) ja silma sidekesta põletiku (konjunktiviidi) 
sümptomaatiliseks raviks ning nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks. 
 
Kes ei tohiks seda ravimit kasutada? 
Letizeni ei tohi kasutada patsiendid, kes on ülitundlikud (allergilised) tsetirisiini või teiste 
antihistamiinikumide (hüdroksüsiini) suhtes. 
 
Milliseid kõrvaltoimeid võivad selle ravimi kasutamise ajal tekkida? 
Kõige sagedamateks kõrvaltoimeteks on uimasus, suukuivus, väsimus, pearinglus, peavalu, 
iiveldus või seedehäire, kõhulahtisus ning kõhukinnisus.  
Kõrvaltoimeid ei ole võimalik ette ennustada. Kui Teil tekib mõni kõrvaltoime, või selle tugevus 
muutub, aga ka siis kui mõni neist muutub häirivaks, rääkige sellest niipea kui võimalik oma 
arstile. Ainult Teie arst saab otsustada, kas Teil on ohutu Letizen-ravi jätkata.  
 
Millised teised ravimid võivad omada koostoimeid Letizeniga? 
Informeerige oma arsti kõigist kasutatavatest ravimitest, sealhulgas käsimüügiravimitest 
(näiteks külmetushaiguste ravimid). Enne kui Te katkestate mõne ravimi kasutamise või hakkate 
kasutama mõnda uut ravimit, sõltumata sellest kas tegu on retsepti- või käsimüügiravimitega, 
konsulteerige oma arstiga.  
Te peaksite vältima alkoholi joomist või uinutite ja rahustite tarvitamist, sest need ained võivad 
uimasust süvendada ning vähendada vaimset erksust.  
Letizeni ja teofülliini suurte annuste samaaegsel kasutamisel võib tugevneda Letizeni toime ning 
sageneda tema kõrvaltoimed.  
 
Millele Te peaksite ravi ajal tähelepanu pöörama? 
Rasedus ja imetamine: Kuigi ei ole teada kahjulikke toimeid lootele, ei saa nende teket siiski 
välistada. Seetõttu ei tohi Letizeni raseduse esimesel kolmandikul manustada. Kui olete rase 
või planeerite rasestuda, rääkige sellest viivitamatult oma arstile. Kuna tsetirisiin eritub 
rinnapiima, ei ole ravimi kasutamine rinnaga toitmise ajal soovitatav.  
Kui Teil on neeru- või maksahaigus, või Te saate hemodialüüsi, rääkige sellest kindlasti oma 
arstile. Letizeni annust võib siis olla vajalik vähendada.  



 

Kuna eakatel patsientidel võib Letizeni toime olla tugevam, võib neil olla mõnikord vajalik 
annuste kohandamine. 
Ärge andke Letizen tablette alla 6-aastastele lastele.  
Ravi ajal võib Teil esineda uimasust ja pearinglust. Kuni Te ei tea, kuidas Letizen Teile mõjub, 
ärge võtke ette auto juhtimist, masinatega töötamist või muid suurt tähelepanu nõudvaid 
tegevusi. 
 
Kuidas Letizeni kasutada? 
Letizen tabletid on ette nähtud täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele.  
Soovitatavad annused täiskasvanutele: 1 tablett (10 mg) üks kord ööpäevas. 
Soovitatavad annused üle 6-aastastele lastele: 1 tablett (10 mg) üks kord või pool tabletti (5 mg) 
kaks korda ööpäevas. 
Allergianähtude taandumiseks võib olla vajalik mitmepäevane ravi. Järgige arsti antud juhiseid. 
Manustage Letizen tablette suukaudselt. Tablette võib manustada enne või pärast sööki, koos 
mõningase koguse vedelikuga. Ravimit tuleb manustada regulaarselt, iga päev ühel ja samal 
kellaajal. Ärge võtke ravimit sagedamini kui Teie arst on soovitanud. 
Manustamisaja (hommik või õhtu) võib valida vastavalt individuaalsetele vajadustele. Kuna 
mõnedel patsientidel võib Letizen põhjustada uimasust, on neil soovitatav võtta ravimit õhtuti.  
 
Mida teha, kui Teil jääb üks annus vahele? 
Kui Teil on jäänud ravim õigel ajal sisse võtmata, manustage see niipea kui see Teile meenub.  
Juhul, kui järgmise annuse planeeritud võtmiseni on jäänud vaid mõned tunnid, jätke ununenud 
annus manustamata ning võtke ainult järgmine annus. Ärge võtke kahekordset või lisaannust.  
 
Mida teha, kui võtsite sisse soovitatust rohkem ravimit? 
Täiskasvanutel tekib liiga suure annuse manustamisel peamise sümptomina äärmuslik unisus. 
Lastel võib unisusele eelneda rahutus- ja erutuvusperiood.  
Kui Teie ise või keegi teine on arvatavalt võtnud sisse liiga suure koguse Letizen tablette, võtke 
viivitamatult ühendust oma arsti või lähima haiglaga. Arsti saabumist oodates proovige 
teadvusel oleval patsiendil ravimi maost eemaldamiseks vallandada oksendamist.  
 
Kuidas Letizeni säilitada? 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppemist.  
Säilitada temperatuuril kuni 30°C.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Retseptiravim. 
 
Pakend 
10, 20 või 30 tabletti pakendis. 
 
Tootja/müügiloa hoidja 
KRKA, d.d., Novo mesto, Sloveenia 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
K-Büroo Marketing OÜ, Kalevi 112/2, 50104 Tartu 
 
Infoleht kaasajastatud 
30. juuni 2000 
 
Infoleht kooskõlastatud  
Veebruar 2002  


