
Pakendi infoleht 
Enne ravimi tarvitamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega 
pöörduda oma arsti või apteekri poole.  
 
Laste Tylenol Cold külmetus 
Kirsimaitseline siirup 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 
5 ml (1 mõõtelusikatäis) siirupit sisaldab toimeainetena 160 mg paratsetamooli, 1mg 
kloorfeniramiinmaleaati, 5mg dekstrometorfaanvesinikkloriidi, 15 mg 
pseudoefedriinvesinikkloriidi. Ravim ei sisalda etüülalkoholi. 
Abiained: sidrunhape, maisisiirup, maitselisandid, polüetüleenglükool, 
propüleenglükool, destilleeritud vesi, naatriumbensoaat, sorbiit, 
karboksümetüütseluloosnaatrium, värvained (Red No. 33, Red No.40). 
 
OMADUSED.  
Laste Tylenol Cold külmetus on kombineeritud preparaat. Paratsetamool alandab 
palavikku ja vaigistab valu; pseudoefedriinvesinikkloriid ahendab nina limaskesta 
veresooni; dekstrometorfaanvesinikkloriid vaigistab köha; kloorfeniramiinmaleaat on  
allergiavastase toimega. 
Ravim vähendab köha ja nohu, kergendab hingamist, kõrvaldab kipituse kurgus, 
alandab palavikku, vähendab mõõdukaid valusid, parandab enesetunnet külmetuse 
ja ülemiste hingamisteede põletike puhul.  
Valuvaigistava ja palavikku alandava toime poolest sarnaneb paratsetamool 
atsetüülsalitsüülhappele, kuid tavaliselt ei põhjusta ta atsetüülsalitsüülhappele ja 
seda sisaldavatele preparaatidele iseloomulikke kõrvaltoimeid. 
 
NÄIDUSTUSED.  
Samaaegne palaviku alandamine, nõrga valu leevendamine, köha ja nohu 
sümptomaatiline ravi. 
 
KASUTAMINE JA ANNUSED.  
Ravimi täpseks annustamiseks on pakendis spetsiaalne mõõtelusikas. 
Kuni 2-aastastele lastele võib ravimit manustada ainult arsti ettekirjutusel.  
Tavaline ühekordne annus on 2… aastastele lapsele 1 mõõtelusikatäis (5 ml) , 6…11 
aastastele 2 mõõtelusikatäit (10 ml). Ravimit võetakse sisse iga 4…6 tunni järel, kuid 
mitte rohkem kui 4 korda ööpäevas.  
    
ÜLEANNUSTAMINE 
Üleannustamise korral viivitamatult pöörduda arsti poole. Tuleb arvestada, et 
üleannustamise sümptomid ei ilmne kohe.  
Mitte ületada ettenähtud annuseid! Suurtes annustes põhjustab ravim närvilisust, 
pearinglust, unetust. 
 
ETTEVAATUSABINÕUD.  
Juhul, kui tekivad ülitundlikkuse nähud, tuleb preparaadi tarvitamine lõpetada. 
Mitte tarvitada ravimit rohkem kui 7 päeva järjest. 
Arsti juurde tuleb pöörduda, kui palavik püsib kauem kui 3 päeva või haiguse teised 
sümptomid üle 5 päeva või on lisandunud uued haigusnähud. 
Viivitamatult tuleb arsti poole pöörduda ka juhul, kui tugev valu kurgus püsib üle 2 
päeva ja sellega kaasneb palavik, peavalu, lööve, iiveldus või oksendamine. 



Ravim võib lastel põhjustada erutusnähte.  
Mitte tarvitada üheaegselt koos teiste atsetaminofeeni (paratsetamooli) sisaldavate 
ravimitega. 
 
KÕRVALTOIMED.  
Preparaadi tarvitamisel raviannustes esineb ainult harvadel juhtudel allergilisi 
reaktsioone või ülitundlikkust. Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga. 
 
SÄILITAMINE. Hoida toatemperatuuril. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu 
mitte kasutada. 
 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
KÄSIMÜÜGIRAVIM. 
 
PAKEND.120 ml siirupit pudelis ja mõõtelusikas. 
 
 
Müügiloahoidja: .Mc Neil Consumer Products Co.(USA) 
 
Infoleht kooskõlastatud oktoobris 1999.a. 


