
PAKENDI INFOLEHT 
 

ENNE RAVIMI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE NING 
LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS PIDAGE NÕU ARSTIGA. 

 
MAXIMUM STRENGTH TYLENOL SINUS MEDICATION 

 
 
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS. 1 kapslikujuline tablett sisaldab järgmisi 
toimeaineid: 
 
SÜMPATOMIMEETILINE TOIMEAINE (30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi): 
kergendab läbi nina hingamist, vähendab nohu ja raskustunnet ninakõrvalkoobaste 
piirkonnas. 
VALUVAIGISTAV JA PALAVIKKU ALANDAV TOIMEAINE (500 mg paratsetamooli): alandab 
palavikku, vähendab peavalu ja valu ninakõrvalkoobaste piirkonnas. 

 
Kapslikujulist tabletti on kerge alla neelata. 
 
TOOTJA/ MÜÜGILOA HOIDJA: PAO Grindeks, Krustpilsi 53, Riia, LV-1057 Läti. 
MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS: Peeter Villako; Aardla 13, 50110 Tartu; Tel. 7371 680 
NÄIDUSTUSED.  Samaaegne palaviku alandamine, nõrga valu leevendamine ja nohu 
sümptomaatiline ravi. 
 
VASTUNÄIDUSTUSED. Ülitundlikkus paratsetamooli või preparaadi teiste koostisainete 
suhtes, alla 12-aastased lapsed.  
Kõrgenenud arteriaalse vererõhu, kõhunäärme funktsioonihäirete, eesnäärme suurenemisest 
põhjustatud urineerimishäirete või suhkurtõvega patsiendid tohivad ravimit kasutada ainult arsti 
ettekirjutusel. 
Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest. 
 
HOIATUS.  Ärge ületage määratud annuseid! 
Kui teil ilmnevad närvilisus, pearinglus või unetus, tuleb ravimi manustamine lõpetada ja 
konsulteerida arstiga.  
Ärge kasutage ravimit ilma arsti loata üle 7 päeva. 
Konsulteerige arstiga, kui haigusnähud ei taandu ja/või kui lisandub palavik. 
Samaaegselt ei tohi kasutada teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid. 
 
Kui te tarvitate sageli alkoholi, siis konsulteerige enne ravi alustamist arstiga. 
 
RASEDUS JA IMETAMINE. Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, 
informeerige sellest oma arsti. Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada ainult 
arsti ettekirjutusel. 
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LIIKLUSOHTLIKKUS. Ravim ei mõjuta reaktsioonikiirust. 
 
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA. Informeerige arsti teistest kasutatavatest ravimitest. 
Seda ravimit ei tohi kasutada samaaegselt vererõhku alandavate preparaatide või monoamiini- 
oksüdaasi inhibiitoritega (MAO inhibiitorid – depressiooni, psüühiliste ja emotsionaalsete 
häirete, Parkinsoni tõve raviks) ning 2 nädalat pärast ravi lõpetamist MAO inhibiitoritega. Kui te 
ei tea, kas ravim sisaldab MAO inhibiitoreid, konsulteerige arstiga.  
 
ANNUSTAMINE. Täiskasvanutele ja lastele alates 12. eluaastast - 2 kapslikujulist tabletti iga 
4...6 tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti 24 tunni jooksul. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige 
arstiga. 
 
ÜLEANNUSTAMINE. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.  
Nii täiskasvanutele kui ka lastele tuleb üleannustamise korral teha arstlik läbivaatus isegi siis, kui 
ravimi üleannustamise tunnuseid ei esine.  
 
KÕRVALTOIMED. Ravimi kasutamisel terapeutilistes annustes võivad harva tekkida 
ülitundlikkusreaktsioonid (seda tuleb sagedamini ette lastel). Neil juhtudel tuleb ravimi 
manustamine lõpetada. Suured annused võivad põhjustada närvilisust, pearinglust ja unetust. 
Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga. 
 
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG.  
Säilitada toatemperatuuril.  
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
PAKEND. 12 kapslikujulist tabletti. 
 
Infoleht on kaasajastatud: aprill 2001. a. 
 
TYLENOLI KVALITEET: Meie vastutame Teie ja Teie pere tervise eest. Seetõttu kasutame 
ravimeid, mis vastavad rangelt kõigile puhtuse-, kvaliteedi- ja koostisenõuetele. TYLENOL on 
meie vastutuse garantii. Me töötame selle heaks, et võita Teie usaldus ning töötame veel 
paremini, et seda usaldust säilitada.  
 


