
Pakendi infoleht! 

ENNE TARVITAMIST LUGEDA HOOLIKALT INFOLEHTE, LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS 

PIDADA NÕU ARSTIGA. 

 

BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE 

Bromheksiin 

Drazheed 

 

Tootja: Berlin - Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin 

 

KOOSTIS 

1 drazhee sisaldab toimeainena 8 mg bromheksiini; 

abiained: laktoos, maisitärklis, ränidioksiid, magneesiumstearaat, sahharoos, 

kaltsiumkarbonaat, magneesiumkarbonaat, talk, värvaine E 104 ja E 171, 

polüetüleenglükool 6000, polüvidoon, glükoosisiirup, karnaubavaha. 

NÄIDUSTUSED 

Röga lahtistamine.  

Bronhiaalse lima vedeldamine bronhide ja kopsu ägedate ja krooniliste haiguste 

korral, mis kulgevad lima produktsiooni ja väljutamise häiretega. 

VASTUNÄIDUSTUSED 

Ravimit ei tohi kasutada ülitundlikkuse korral bromheksiini või ravimi teiste 

komponentide suhtes, raseduse ja imetamise ajal. 

Ettevaatust maohaavandi korral! 

Köha pärssivaid vahendeid, näit. kodeiini ei tohi samal ajal kasutada, sest nende 

toimel ei köhita vedeldunud lima enam välja. See kehtib eriti öötundide kohta. 

RASEDUS JA IMETAMINE 

Bromheksiini ei tohi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada. 

KÕRVALTOIMED 

Harva tekivad mao-soolevaevused või allergilised ülitundlikkusreaktsioonid (naha- 

ja/või limaskestade reaktsioonid, näoturse, higistamine, palavik koos vappekülmaga). 

Väga harva võib tekkida äge anafülaktiline šokk (naha/limaskestade turse, 

sügelemine, hingematmine, vererõhu langus). 
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Kõikide ülitundlikkusreaktsioonide ilmnemisel tuleb ravimi kasutamise lõpetada ja 

arsti informeerida. 

KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA 

Bromheksiini ja antibiootikumide (erütromütsiin, tsefaleksiin, oksütetratsükliin) 

samaaegsel kasutamisel suureneb antibiootikumi üleminek kopsudesse. 

ANNUSTAMINE 

Kui teisiti ei ole määratud, antakse: 

- 6-14-aastasele lapsele ja noorukile ning alla 50 kg kaaluvale haigele 1 drazhee 3 

korda ööpäevas, 

-täiskasvanule ja üle 14-aastasele noorukile 1…2 drazheed 3 korda ööpäevas. 

Neerupuudulikkuse korral tuleb annust vähendada või bromheksiini manustamise 

vaheaegu pikendada, sest aeglustunud ravimi eritumise tõttu võivad bromheksiini 

ainevahetusproduktid organismis kuhjuda. 

 

ÜLEANNUSTAMINE:  

Seni pole üleannustamise juhtumeid teada. Üleannustamise sümptomid on ägeda 

mürgistuse korral on suurenenud süljeeritus, iiveldus, oksendamine ja vererõhu 

langus. 

Ravi. Üleannustamise puhul tuleb jälgida vereringet ja vajaduse korral rakendada 

sümptomaatilist ravi. 

 

KASUTAMISE VIIS JA KESTUS 

Drazhee neelatakse tervelt, katki hammustamata. Pärast ravimi võtmist jooge 

suuremal hulgal vedelikku! 

Bromheksiini kasutamise kestus oleneb haiguse raskusest. Kergemal juhul 

lõpetatakse ravi mõne päeva pärast. Krooniliste haiguste (näit. krooniline bronhiit) 

ravi vältab vaheaegadeta mitu nädalat. 

Märkus 

Ravimit ei või pärast kasutamisaja lõppu enam tarvitada. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas! 

Säilitamine: toatemperatuuril, 5 aastat.Pakend: 8 mg drazheed, 25 tk pakendis. 

Infoleht kooskõlastatud veebruaris 2000. 


