
Pakendi infoleht. 
Enne ravimi tarvitamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Küsimuste tekkimisel pidage 
nõu arstiga. 
Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul kui nende haigusnähud tunduvad olevat 
sarnased. 
 
 
Medipyrin® 500 
Paratsetamool 
 
Tabletid 
 
Tootja/Müügiloa hoidja: 
Slovakofarma, Hlohovec, Slovakkia Vabariik 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 
Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli, abiained: maisitärklis, polüvidoon, 
mikrokristalne tselluloos 
 
Ravimigrupp 
Valu- ja palavikuvastane ravim 
 
Omadused 
Preparaati kasutatakse nõrkade valude ja palaviku vähendamiseks. See ravim ei halvenda 
seedetraktikaebusi, ei kutsu esile veritsemist, mistõttu võivad seda kasutada ka mao- ja 
kaksteistsõrmiksoole haavanditega patsiendid, kes tavaliselt ei saa kasutada 
atsetüülsalitsüülhapet sisaldavaid preparaate ülaltoodud põhjustel. 
 
Näidustus 
Palavik ja nõrk valu. 
 
Kasutusalad 
Medipyrin® 500 kasutatakse nõrkade hamba-, pea- menstruatsiooni- ja lihasevalude 
leevendamiseks. Preparaat sobib ka näiteks viirushaigustega kaasuva palaviku puhul. 
Preparaat on mõeldud täiskasvanutele, noorukitele ja üle 6-aastastele lastele. Rinnaga 
toitmise perioodil tohib preparaati kasutada ainult lühikest aega. 
 
Vastunäidustused 
Preparaat on vastunäidustatud teadaoleva ülitundlikkuse korral paratsetamoolile või 
preparaadi mistahes abiainele, neerupuudulikkuse, ägeda maksapõletiku ja teiste 
maksafunktsiooni häirete korral. Raseduse ajal tuleb vältida preparaadi pikemaajalist 
tarvitamist, enne ravimi tarvitamist konsulteerida kindlasti arstiga. Ravim pole mõeldud 
alla 6-aastate laste ravimiseks toimeaine suure sisalduse tõttu. 
 



Kõrvaltoimed 
Preparaat on tavaliselt hästi talutav, harva võib tekkida iiveldus ja oksendamine. 
Üksikjuhtudel on esinenud maksakahjustust, eriti pärast pikemaajalist kasutamist. 
Ülitundlikel patsientidel võib esineda allergilisi nähte nagu naha punetust, sügelust ja 
lööbeid.  
Kõrvaltoimete esinemisel või teiste ebaharilike reaktsioonide ilmnemisel konsulteerige 
arstiga ravi edasise jätkamise või lapsele manustamise osas. 
 
Koostoimed 
Medipyrin® 500 ja teiste ravimite samaaegne kooskasutamine võib mõjutada nende 
omavahelist toimet. Informeerige arsti kõigist teistest kasutatavatest ravimitest või 
nendest, mida kavatsete tarvitama hakata. 
Medipyrin® 500 võib tugevdada maksaaktiivsust mõjutatavate ainete toimet (alkohol, 
krambivastased ravimid). 
 
Annustamine 
Kui arst pole teisiti määranud, on soovitatav kasutada selliseid annuseid: täiskasvanud ja 
üle 15-aastased noorukid võtavad tavaliselt 1…2 tabletti iga 4…6 tunni järel. Ööpäevast 
maksimaalset annust, 8 tabletti, ei tohi ületada. 
 

Maksimaalne 
kehakaal 

Vanus Üksikannus Päeva-annus 

22…30 kg 6…9-aastased ½ tabletti 1½ tabletti 
30…40 kg Alla 12-aastsed ½…1 tablett 3 tabletti 
Üle 40 kg Üle 12-aastased 1 tablett 4 tabletti 
 
 
Manustamisviis 
Tabletid neelatakse alla juues peale piisava koguse vedelikku. 
 
Ettevaatust!  
Medipyrini® 500 tablettide üleannustamise tagajärjel võib tekkida tõsine 
maksakahjustus. Üleannustamise tunnusteks on oksendamine, isutus, suurenenud 
higistamine ja kahvatus. Üleannustamise kahtlusel konsulteerige arstiga! Ravikuuri ajal 
hoiduge alkohoolsete jookide tarbimisest ning samaaegsest teiste paratsetamooli 
sisaldavate ravimite tarvitamisest. Valuvaigistamiseks ei tohi preparaati kasutada rohkem 
kui 10 päeva. Kui kooliealisel lapsel püsib palavik üle 3 päeva, konsulteerige arstiga.  
 
Säilitamine: Hoida temperatuuril +15…+25° C kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. 
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
Pakend: 10 tabletti 
 
Infoleht kaasajastatud: aprill 1998 
Infoleht kooskõlastatud: september 2000. 


