
Pakendi infoleht 
 
TOCLASE  S 
Suukaudne lahus 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Toclase S täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti 

poole. 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Suukaudne lahus, mille üks milliliiter sisaldab 2,13 mg pentoksüveriintsitraati (mis vastab 1,5 mg/ml 
pentoksüveriinile).  
Abiained: sorbitool, naatriumsahhariin, sidrunhappe monohüdraat, naatriumtsitraat, glütserool 85%, 
propüleenglükool, metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, pirni- ja 
dzhinniaroom, puhastatud vesi. 
Ravim ei sisalda laktoosi, suhkrut ega alkoholi. 
 
MÜÜGILOA HOIDJA 
UCB Pharma Oy Finland, Malminkaari 5, 00700, Helsinki, Soome. 
 
TOOTJA 
Nextpharma SAS 
Route de Meulan 17 
78520 Limay, 
Prantsusmaa 
 
MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS: 
MediNet International Ltd, Tallinas tel 6261025, fax 6261485 

 
OMADUSED 
See ravim normaliseerib köhakeskuse tööd ja omab ka paikselt anesteseerivat toimet. Kui enne lahuse 
allaneelamist sellega kurku kuristada, leevendab see köhast tingitud kurgukaredust. 
 
NÄIDUSTUS 
Kuiva ja valuliku köha sümptomaatiline ravi. 
 
TOCLASE S SUUKAUDSET LAHUST EI TOHI KASUTADA 
- Ülitundlikkuse korral ravimi mistahes komponendi suhtes 
- Alla 2-aastastel lastel 
- Hingamispuudulikkuse korral 
- Kesknärvisüsteemi pärssumise korral 
- maksafunktsiooni häirete korral 
Rääkige oma arstile kõikidest teistest tervisega seotud probleemidest või kui teie kohta käib kindlasti 
mõni loetletud vastunäidustustest.  
 
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 
Eakad ja neeru- või maksapuudulikkusega patsiendid peavad enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. Lapsed, kellel teadaolevalt on kalduvus krampide tekkele, peavad olema kogu ravi ajal 
jälgimisel.  
Informeerige arsti, kui teil esineb mõni järgnevatest seisunditest: glaukoom, eesnäärme healoomuline 
suurenemine, astmaatiline köha või hulgalise sekreedieritumisega köha. 



Toclase S on mõeldud ajutiseks kasutamiseks. Juhul kui teie haigussümptomid halvenevad, tekib valu 
rinnus või köha kestab üle nädala, pidage arstiga nõu edasise ravi osas. 
 
RASEDUS JA IMETAMINE 
Toclase S lahust raseduse ja imetamise ajal ei tohi kasutada. 
Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga. 
 
KOOSTOIMED 
Toclase S võib võimendada kesknärvisüsteemi tööd pärssivate ravimite (nt rahustid ja 
trankvillisaatorid) ja alkoholi toimet. Rääkige oma arstile kõikidest teistest ravimitest, mida te 
kasutate, ka käsimüügist ostetud ravimitest. 
 
TOCLASE JA SPORTLASED 
Pentoksüveriin, mis on Toclase S lahuse toimeaine, on sportlastel lubatud! 
 
LIIKLUSOHTLIKKUS 
Toclase S lahus ei peaks soovitatud annustes kasutatuna mõjutama autojuhtimise või ohtlike masinate 
käsitsemise võimet. 
Igal juhul järgige ettekirjutatud annuseid. 
 
KUIDAS RAVIMIT KASUTADA 
Arst määrab just teile sobiva annuse. Järgige arsti ettekirjutust. Toclase S suukaudse lahuse tavalised 
kasutatavad annused on järgmised: 
 

VANUS KEHAKAAL (kg)  
TAVALINE ANNUS 

2…6 aastased lapsed 12…15 kg 2,5 ml x 3 

 16…19 kg 4 ml x 3…4 

 20…26 kg 5 ml x 3…4 

7…15 aastased lapsed 27…45 kg 7,5 ml x 3…4 

 46…60 kg 15 ml x 3…4 

Täiskasvanud üle 60 kg 20 ml x 3…4 
 
Suukaudset lahust võetakse nii: juhul kui kurk on köhimisest valus, kuristage võetava lahuse annusega 
kurku enne lahuse allaneelamist. Kui te kasutate kaasasolevat mõõtenõu, saate alati õige annuse. 
 
KÕRVALTOIMED 
Nagu ravimid, võib ka Toclase S lahuse kasutamisel esineda kõrvaltoimeid. Üldiselt on küll 
kõrvaltoimete teke harv. Täheldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: ülakõhu valu, kõhulahtisus, suukuivus, 
iiveldus, oksendamine, anafülaktiline šokk, vererõhu langus, uimasus, õhupuudus, hingeldus, 
hingamise pärssumine või teised hingamishäired, nahatursed, sügelus, nõgestõbi.  
Kui teil esineb ükski nendest kõrvaltoimetest või esineb midagi, mida siin ei ole loetletud, pidage nõu 
arstiga. 
 
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG 
Hoida toatemperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis. 
Kõlblikkusaeg on märgitud pakendile. Mitte kasutada ravimit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja 
lõppu. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 



 
TEKSTI KAASAJASTAMISE AEG: 
26.09.2001 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: juuni 2007. 
 


