
PAKENDI INFOLEHT 
Palun lugege infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist. Küsimuste tekkimisel pidage 
nõu arstiga. 
Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul kui nende haigusnähud tunduvad olevat 
sarnased! 
 
APO-IBUPROFEN- FC 
Ibuprofeen 
Tabletid 
 
Ravimivorm ja toimeaine sisaldus 
Tabletid, mis sisaldavad 200 mg ibuprofeeni. 
Abiained: mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat,   
kolloidne ränidioksiid, hüdroksüpropüültselluloos Type LF, polüetüleenglükool 800 
titaandioksiid, D&C Yellow #10 Aluminium Lake 14-18 %, Sunset Yellow 
Aluminium Lake 40 %.   
 
Omadused 
Ibuprofeen on mittesteroidne põletikuvastane aine. Ravimil on valu vaigistav, 
põletikuvastane ning palavikku alandav toime. Ibuprofeen takistab prostaglandiinide 
sünteesi. 
Ibuprofeen imendub seedetraktist kiiresti, ravimi maksimaalne sisaldus veres  saabub 
1...2 tundi pärast ravimi manustamist. 
Ibuprofeen  lammutatakse maksas metaboliitideks, mis erituvad uriiniga (eritumine 
neerude kaudu on kiire ja täielik.) 
 
Näidustused 
Nõrk valu. 
 
Annused ja manustamine  
Ravimi õige annuse määrab arst vastavalt haiguse raskusele. 
Täiskasvanud. Nõrga valu korral 600…1800 mg (3…9 tabletti) ööpäevas, jagatuna 
3…4 üksikannuseks. Maksimaalne lubatud ööpäevane annus on 2400 mg (kuni 12 
tabletti).  
Lapsed. Kuna kliiniline kogemus puudub, on ibuprofeen alla 12-aastastele lastele 
vastunäidustatud. 
 
Vastunäidustused 
APO-IBUPROFEN on vastunäidustatud mao ja kaksteistsõrmiksoole peptilise 
haavandi või seedetrakti põletikulise haiguse (haavandiline jämesoole põletik, Crohni 
tõbi), ebaselge põhjusega vereloomehäirete korral, teadaoleva ülitundlikkuse korral 
ibuprofeeni või ravimi abiainete suhtes. Patsientidel, kellel tekivad 
atsetüülsalitsüülhappe vt. mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmise järjel 
astmahood, nõgestõbi, nohu jt. allergilised reaktsioonid, ei tohi APO-IBUPROFENi 
kasutada. 
 
Informeerige oma arsti kui teil esineb mõni eeltoodud vastunäidustus. 
 
 



Ettevaatust! 
Patsiendid, kellel esinevad bronhiaalastma või muud allergilised seisundid; maksa-, 
neeru- või südamepuudulikkus; mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandid; kes 
tarvitavad samaaegselt vere hüübimist takistavaid preparaate või on vanemaealised, 
peaksid enne ibuprofeeni kasutamist konsulteerima arstiga. 
Süsteemse erütematoosse luupusega (teatud sidekoe haigus) haigel võivad tekkida 
ajukelmepõletik ja/või nägemishäired. 
Ettevaatus on vajalik indutseeritud porüüria korral. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kuigi loomkatsetes ei ole loodet kahjustavaid toimeid täheldatud, on ibuprofeen 
raseduse ajal mittesoovitatav. Ravimi kestev kasutamine raseduse viimasel kolmel 
kuul võib kahjustada loodet. Ibuprofeen eritub rinnapiima väga väikestes kogustes, 
mis tõenäoliselt imikut ei ohusta. Raviannuste lühiajalisel kasutamisel valu või 
palaviku korral ei ole imetamise katkestamine vajalik. Pikemaajalise ravi või 
suuremate annuste (rohkem kui 4 tabletti ööpäevas) on soovitatav rinnaga toitmine 
lõpetada. 
 
Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate rinnaga last, informeerige 
sellest oma arsti. 
 
Kõrvaltoimed 
Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb kohe konsulteerida arstiga. 
Tavalisemad kõrvaltoimed on iiveldus, kõhuvalu, kõrvetised, nahalööbed. 
Harvemad on kõhulahtisus või- kinnisus, oksendamine, peptilise haavandi ägenemine, 
peavalu, ärrituvus, isutus, tursed, allergilised reaktsioonid (bronhospasm, 
nahalööbed), neeru- või maksatalitluse häire, trombotsütopeenia. 
Harva võivad tekkida rasked seedetrakti kõrvaltoimed: mao-või kaksteistsõrmiksoole 
haavandi verejooks ja  mulgustus, haavandi ahenemine. 
Väga harva tekivad kuulmishäired, nägemishäired, unetus ja segasusseisundid, 
maksa- ja neerukahjustused. 
 
Koostoimed 
Ibuprofeeni toime võib teiste ravimitega koosmanustamisel muutuda, seetõttu tuleb 
arsti informeerida kõigist teistest kasutatavatest ravimitest. 
Samaaegne teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamine võib põhjustada 
kõrvaltoimete esinemise sagenemist. 
Ibuprofeeni toimel väheneb furosemiidi, tiasiidide jt. diureetikumide toime. Võib 
väheneda antihüpertensiivsete ravimite toime. 
Ibuprofeen võib takistada liitiumi ja metotreksaadi eritumist neerude kaudu ja selle 
tulemusena suurendada nende kontsentratsiooni seerumis toksilise tasemeni. 
Triamtereeni ja ibuprofeeni koosmanustamine võib põhjustada ägedat 
neerupuudulikkust. 
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid suurendavad kinolooni ja tsiprofloksatsiini 
kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete sagedust. 
Ettevaatlik olla samaaegse antikoagulantravi (vere hüübimist takistavad ravimid) 
korral. 
 
 



 
Üleannustamine 
Üleannustamisel (eriti lastel) võivad tekkida peavalu, pearinglus, uimasus, 
teadvuskadu, samuti kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, nüstagm, hüperkaleemia, 
naha sinakus, metaboolne atsidoos, kehatemperatuuri tõus, hingamispuudulikkus, 
kooma. 
Üleannustamise ilmnemisel  pöörduda kohe arsti poole. 
Kui ravimi manustamisest pole möödunud rohkem kui tund aega, võib esile kutsuda 
oksendamist (v.a. juhul kui patsient on teadvuseta) ja manustada koos veega 10 g 
aktiivsütt.   
 
Säilitamine 
Hoida temperatuuril kuni 30º C, niiskuse eest kaitstud kohas. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas ! 
 
Pakend 
200 mg tabletid, 10, 20, 50 või 100 tabletti purgis. 
 
Tootja/Müügiloa hoidja: Apotex International Inc., Signet Drive 150, Weston 
Ontario M9L1T9, Canada. 
 
Infoleht koostatud oktoober 2001. 


