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Pakendi infoleht: teave patsiendile 
 

Accuzide, 10 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Accuzide, 20 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Kvinapriil, hüdroklorotiasiid 
 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
 
1. Mis ravim on Accuzide ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Accuzide võtmist 
3. Kuidas Accuzidet võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Accuzidet säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Accuzide ja milleks seda kasutatakse 
 
Accuzidet kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks, kellel kvinapriili ja hüdroklorotiasiidi monoteraapia ei 
anna küllaldast efekti. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Accuzide võtmist 
 
Ärge võtke Accuzidet 
- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
- kui teil on kalduvus tursete tekkeks (angioneurootiline ödeem, nt varasema AKE inhibiitorravi 

tagajärjel); 
- kui teil on diagnoositud pärilik soodumus kudede turse tekkeks või tekib see teil teadmata 

põhjustel (pärilik/idiopaatiline angioödeem); 
- kui teil esineb südamehaigus (vere väljavoolu takistus südame vasakust vatsakesest); 
- kui teil on raske neeruhaigus (ka uriinierituse puudumine); 
- kui te olete rohkem kui kolmandat kuud rase. Raseduse varases staadiumis on samuti parem 

Accuzide-ravi vältida (vt lõik „Rasedus“); 
- kui te imetate last (ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine lõpetada); 
- kui teil on laktoositalumatus; 
- samaaegse ravi korral aliskireeniga, kui te põete diabeeti või teil esineb neerukahjustus. 
 
Kuna laste ravis puuduvad piisavad kogemused, ei tohi Accuzidet nende ravis kasutada. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Accuzide võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga: 
- kui teil on südame peamise veresoone ahenemine (aordi stenoos). 
- kui teil on esinenud ülitundlikkusreaktsioone (nt allergia, bronhiaalastma, nõgestõbi, kopsuturse 

jne); 
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- kui teil on raske neerufunktsiooni häire; kui te saate dialüüsi; 
- kui teil on diagnoositud südamehaigus või südamepuudulikkus; 
- kui teil on suurenenud aldosterooni (neerupealistes toodetav hormoon, mis reguleerib naatriumi 

ja kaaliumi tasakaalu organismis) sisaldus vereplasmas (primaarne hüperaldosteronism); 
- kui teil on maksafunktsiooni häire; 
- kui teil on rasked elektrolüütide tasakaalu häired (kaltsiumi rohkus e hüperkaltseemia, naatriumi 

ja kaaliumi vaegus e hüponatreemia ja hüpokaleemia); 
- kui te võtate teisi kõrgvererõhutõve vastaseid ravimeid; 
- kui teil on immuunreaktsiooni häired või süsteemsed sidekoehaigused (nt erütematoosne luupus, 

sklerodermia); 
- kui te saate samaaegselt süsteemset ravi preparaatidega, mis pärsivad organismi immuunvastust 

(nt glükokortikoidid, kasvajatevastased ained - tsütostaatikumid, antimetaboliidid), ning 
allopurinooli, prokaiinamiidi või liitiumiga; 

- kui teil on diagnoositud podagra; 
- kui teil esineb veremahu vähenemine (hüpovoleemia); 
- kui teil on varjatud või väljendunud suhkurtõbi (latentne või manifestne diabeet). 
 
Hüdroklorotiasiid (üks Accuzide toimeainetest) võib põhjustada ebatavalist reaktsiooni, mille 
tulemuseks võib olla silmasisese rõhu tõus (äge suletud nurga glaukoom). Selle sümptomiteks võivad 
olla ägeda algusega nägemisteravuse vähenemine ja silmavalu. Ravimata silmasisese rõhu tõus võib 
kaasa tuua püsiva nägemiskaotuse. Kui teil esinevad sellised sümptomid, siis lõpetage Accuzide ravi 
ja pöörduge oma arsti poole. 
 
Kui teile planeeritakse teha ulatuslik operatsioon, rääkige sellest oma arstile. 
 
Enne Accuzide-ravi alustamist tuleb kontrollida patsiendi neerude funktsiooni ning korrigeerida vee ja 
elektrolüütide tasakaal. 
 
Madala tihedusega lipoproteiini (LDL) afereesil dekstraansulfaadiga (raske hüperkolesteroleemiaga 
patsientidel) võib samaaegne ravi AKE inhibiitoriga anda eluohtlikke ülitundlikkusreaktsioone. 
 
Mõnikord võib AKE inhibiitoritega ravitavatel patsientidel samaaegse putukamürke (mesilase või 
herilase nõelamisel) desensibiliseeriva ravi käigus tekkida eluohtlikke ülitundlikkusreaktsioone, nagu 
vererõhu langus, õhupuudus, oksendamine, allergiline nahareaktsioon. 
 
Kui LDL-aferees või spetsiifiline ravi putukamürkide desensibiliseerimiseks on hädavajalikud, tuleb 
ravim ajutiselt asendada mõne teise vererõhku alandava preparaadiga. 
 

Accuzide-ravi ajal ei tohi verepuhastuse (dialüüsi või hemofiltratsiooni) teostamiseks kasutada 
polüakrülonitriil-naatrium-2-metüülallüülsulfonaat-high-flux-membraane (nt „AN 69“), kuna esineb 
raskete ülitundlikkusreaktsioonide (anafülaktiliste reaktsioonide), sealhulgas eluohtliku šoki oht. 
Erakorralise dialüüsi või hemofiltratsiooni vajadusel tuleb AKE inhibiitor raviskeemis asendada mõne 
teise vererõhku alandava preparaadiga või kasutada teist tüüpi dialüüsimembraane. Informeerige arsti 
ravist Accuzidega, et ta teaks seda arvestada dialüüsi läbiviimisel. 
 
Ravi käigus ja eriti selle alustamisel tuleb hoolikalt jälgida vererõhu väärtusi ja/või laboratoorseid 
näitajaid järgmistel juhtudel: 
- neerufunktsiooni häirega patsiendid (seerumi kreatiniini kontsentratsioon kuni 1,8 mg/dl või 

kreatiniini kliirens 30...60 ml/min); 
- raske hüpertensiooniga patsiendid; 
- eakad patsiendid (vanus üle 65 aasta). 
 
Ülaltoodud laboratoorseid näitajaid tuleb määrata enne Accuzide-ravi alustamist ja regulaarsete 
intervallide järel ravi käigus. Eriti oluline on see ravi alguses ja nn kõrge riskiga patsientidel (eakad 
patsiendid, neerufunktsiooni häirega ja süsteemsete sidekoehaigustega patsiendid, varjatud või 
väljendunud suhkurtõve korral, samaaegne ravi preparaatidega, mis pärsivad immuunvastust, või 
tsütostaatikumide, allopurinooli, prokaiinamiidi, südameglükosiidide, glükokortikoidide, lahtistitega), 
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kellel tuleb vereanalüüse ning seerumi elektrolüütide, kreatiniini ja veresuhkru sisaldust määrata 
lühikeste intervallidega. 
 
Kui Accuzide-ravi käigus tekib palavik, lümfisõlmede suurenemine ja/või kõripõletik, tuleb koheselt 
uurida valgevere pilti. 
 
Ülemäärane uriinieritus, organismi vedelikuvaegus või ringleva veremahu vähenemine võib harvadel 
juhtudel põhjustada krampe, pearinglust, segasust, südameveresoonkonna töö tõsiseid häireid 
(kollapsit) ja ägedat neerupuudulikkust. 
 
Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks). Accuzide kasutamist 
ei soovitata raseduse varases staadiumis ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui kolmandat kuud 
rase, sest selles staadiumis võib see teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedus“). 
 
Muud ravimid ja Accuzide 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Accuzide, teiste AKE inhibiitorite või hüdroklorotiasiidi samaaegsel kasutamisel alljärgnevate 
ravimitega on kirjeldatud järgmisi koostoimeid: 
- Vererõhku alandavad preparaadid (diureetikumid, beeta-adrenoblokaatorid), nitropreparaadid, 

veresooni laiendavad ravimid (vasodilataatorid), barbituraadid, fenotiasiinid, tritsüklilised 
antidepressandid: Accuzide vererõhku alandav toime tugevneb. 

- Mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt salitsüülhappe derivaadid, ibuprofeen, 
indometatsiin): Accuzide vererõhku alandav toime võib väheneda. Tekkida võib äge 
neerupuudlikkus, eriti veremahu vähenemise korral. 

- Kaalium, kaaliumisäästvad diureetikumid (nt spironolaktoon, amiloriid, triamtereen) ning 
ravimid, mis suurendavad kaaliumi plasmakontsentratsiooni (nt hepariin): suureneb 
kaaliumisisaldus vereplasmas. 

- Liitium: suureneb liitiumi plasmakontsentratsioon (vajalik regulaarne liitiumisisalduse 
kontroll!), millega kaasneb liitiumi kahjuliku toime suurenemine südamele ja närvisüsteemile. 

- Südameglükosiidid: toime ja kõrvaltoimed võivad tugevneda, kui kaasneb kaaliumi ja/või 
magneesiumi vaegus. 

- Suukaudsed diabeediravimid, insuliin: võib osutuda vajalikuks antidiabeetilise ravimiannuse 
korrigeerimine. 

- Katehhoolamiinid (nt adrenaliin): toime nõrgeneb, tingituna hüdroklorotiasiidist. 
- Kuseeritust suurendavad ravimid lingudiureetikumide rühmast (nt furosemiid), 

glükokortikoidid, adrenokortikotroopne hormoon (AKTH), karbenoksoloon, amfoteritsiin B, 
penitsillin G, salitsülaadid, kõhulahtistite ülemäärane tarvitamine: suureneb kaaliumi ja/või 
magneesiumi kaotus, tingituna hüdroklorotiasiidist. 

- Kolestüramiin või kolestipool: hüdroklorotiasiidi imendumine väheneb. 
- Allopurinool, immuunsüsteemi pärssivad ravimid (tsütostaatikumid, immunosupressandid, 

süsteemse toimega glükokortikoidid), prokaiinamiid: vere valgeliblede arvu vähenemine 
(leukopeenia). 

- Kasvaja rakkude paljunemist pärssivad ravimid (tsütostaatikumid, nt tsüklofosfamiid, 
fluorouratsiil, metotreksaat): tugevneb luuüdi kahjustav toime (iseloomulik on 
granulotsütopeenia), tingituna hüdroklorotiasiidist. 

- Lihaslõõgastid: lihaseid lõõgastava toime tugevnemine ja pikenemine, tingituna 
hüdroklorotiasiidist (informeerida narkoosiarsti samaaegsest ravist Accuzidega!). 

- Tetratsükliinid: tetratsükliini imendumine väheneb. 
- Alkohol, barbituraadid või narkootikumid: ortostaatilise hüpotensiooni oht võib suureneda. 
- Teised diureetikumid (uriinieritust soodustavad ained): vererõhk langeb ülemääraselt. 
- Antatsiidid (maosisaldise happesust vähendavad ravimid): Accuzide biosaadavus võib 

väheneda. 
- Samaaegne ravi mTOR-i inhibiitoritega (nt temsiroliimus, mida kasutatakse kasvajate ravis) või 

DPP-IV inhibiitoritega (nt vildagliptiin, mida kasutatakse diabeedi ravis) võib suurendada 
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angioödeemi (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele 
turse) riski. 

- Samaaegne ravi aliskreeniga võib kaasa tuua vererõhu languse, muutusi neerufunktsioonis või 
vere kaaliumisisalduses (vt ka lõiku eespool „Ärge võtke Accuzidet“). 

 
Eelpoolnimetatud juhiseid tuleb jälgida ka ravimite lühiajalisel tarvitamisel. 
 
Accuzide koos toidu, joogi ja alkoholiga 

Vältima peaks keedusoola ületarbimist, kuna see vähendab Accuzide vererõhku langetavat toimet. Alkoholi 
ning narkootikumidega koos manustamine tugevdab Accuzide vererõhku alandavat toimet. 
Accuzidet võib võtta sõltumata söögikordadest. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Rasedus: 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arstiga. Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui te rasedusest 
teada saate, lõpetada Accuzide võtmine ja kasutada Accuzide asemel mõnda teist ravimit, sest 
Accuzidet ei tohi kasutada raseduse ajal. Accuzide läbib platsentaarbarjääri ning selle kasutamine 
pärast raseduse kolmandat kuud võib tõsiselt kahjustada loodet ja vastsündinut. 
 
Imetamine: 
Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kui te kavatsete hakata last rinnaga toitma. 
Accuzidet ei soovitata emadele, kes last rinnaga toidavad. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ravi korral Accuzidega on vajalik regulaarne arstlik kontroll. Sõltuvalt individuaalsest reaktsioonist 
võib aktiivne osalemine liikluses ja masinatega töötamine olla häiritud, eriti ravi alguses, annuse 
suurendamisel, ravi muutmisel ja alkoholi samaaegsel tarvitamisel. 
 
Accuzide sisaldab laktoosi 
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, näiteks laktoosi, peate te enne selle ravimi 
võtmist konsulteerima arstiga. 
 
 
3. Kuidas Accuzidet võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Ravi Accuzidega alustatakse alles pärast individuaalset annuse kohandamist kummagi toimeainega 
(kvinapriili ja hüdroklorotiasiidiga). Kui on kliiniliselt näidustatud, võib kaaluda üleminekut 
monoteraapialt fikseeritud ravimkoostisele. 
 
Kuna üleminek ainult kvinapriilravilt Accuzidele võib põhjustada liigset vererõhu langust, eriti soola 
ja/või vedeliku vaegusega patsientidel (nt oksendamise/kõhulahtisuse, eelneva diureetilise ravi 
tulemusena) ning väga kõrge vererõhuga patsiente tuleb jälgida vähemalt 6 tundi. 
 
Accuzide soovitatav algannus on 10/12,5 mg. Edaspidi võib annust vajadusel suurendada 20/12,5 mg-
ni. 
 
Accuzide manustamine ei sõltu söögikordadest. Päevane annus võetakse sisse koos piisava koguse 
vedelikuga hommikul (tablett tuleb tervelt alla neelata). 
 
Annuse kohandamine neerupuudulikkuse korral 
Accuzidet ei tohi kasutada ravi alustamiseks neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 
<60 ml/min). Kerge neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 30…60 ml/min) alustatakse 
ravi kvinapriili 5 mg annusega ja seejärel kohandatakse vajadusel annust. 
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Raske neerupuudulikkusega patsientidele (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) on Accuzide-ravi 
vastunäidustatud. 
 
Kasutamine eakatel patsientidel 
Accuzide toime eakatel (üle 65-aastased) ja noorematel täiskasvanutel on samade ööpäevaste annuste 
kasutamisel sarnane ning eakatel patsientidel ei ole täheldatud kõrvaltoimete esinemissageduse 
suurenemist. 
 
Kasutamine lastel 
Accuzide ohutust ja efektiivsust lastel ei ole tõestatud. 
 
Kui teil on tunne, et Accuzide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate Accuzidet rohkem kui ette nähtud 
Sõltuvalt üleannustamise raskusest võivad ilmneda järgmised sümptomid: raske vererõhu langus, 
elektrolüütide tasakaalu häired ja vedelikupuudus. 
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge otsekohe arsti poole või lähimasse haiglasse. 
 
Kui te unustate Accuzidet võtta 
Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke tablett niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg 
juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine tablett sel ajal, nagu pidite. 
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Sageli esinevad (vähemalt ühel kasutajal 100-st) kõrvaltoimed on: 
- kaaliumirohkus veres (hüperkaleemia) 
- unetus 
- pearinglus, peavalu, unisus 
- veresoone laiendus (vasodilatatsioon) 
- bronhiit, köha, neelupõletik, nohu, ülemiste hingamisteede infektsioon 
- kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäire, iiveldus, oksendamine 
- seljavalu, lihasevalu, kusihapperohkus veres (hüperurikeemia), podagra 
- jõuetus, valu rinnus, kurnatus 
- seerumi suurenenud kreatiniinisisaldus, vere uureasisalduse suurenemine 
- valu südame piirkonnas (stenokardia), südame löögisageduse tõus (tahhükardia), 

südamepekslemine 
 
Aeg-ajalt esinevad (vähemalt ühel kasutajal 1000-st) kõrvaltoimed on: 
- segasusseisund, depressioon, närvilisus 
- naha tundlikkushäire (nagu surisemistunne või kõdistamine või sügelus või põletustunne), 

minestus, insuldile sarnased lühiajalised sümptomid (mööduv isheemiline atakk) 
- nägemisnõrkus 
- kohin kõrvus, peapööritus 
- madal vererõhk 
- raskendatud hingamine, urkepõletik (sinusiit) 
- kõhupuhitus, suu või kurgu kuivus, maitsetundlikkuse muutused 
- juuste kadu, valgustundlikkus, sügelus, nahalööve, näo, eriti huulte, silmalaugude, teatud 

limaskestade ja teiste kehaosade turse (angioödeem), suurenenud higistamine 
- liigesevalu 
- neerude talitlushäire, suurenenud valgueritus uriiniga (proteinuuria), kuseteede infektsioon 
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- erektsioonihäired 
- palavik, generaliseerunud tursed, jäsemete turse (perifeerne turse) 
- viirusinfektsioon 
- südamelihaseinfarkt 
- glükoositaluvuse häire 
 
Harva esinevad (vähemalt ühel kasutajal 10 000-st) kõrvaltoimed on: 
- tasakaaluhäire 
- kopsude ülitundlikkushaigus (eosinofiilne pneumoniit), angioödeemist põhjustatud ülemiste 

hingamisteede takistus, mis võib lõppeda surmaga 
- kõhukinnisus, keelepõletik 
- nahakahjustused võivad olla seotud palaviku, lihas- ja liigesevaludega (müalgiad, artralgiad, 

artriit), veresoonte põletikuga (vaskuliit), psoriaasitaolise lööbega 
 
Väga harvad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel kasutajal 10 000-st): 
- nägemise ähmastumine 
- soolesulgus, allergiline reaktsioon peensooles (peensoole angioödeem) 
- nõgestõbi 
 
Täiendavad kõrvaltoimed, mida on täheldatud turustamisjärgse jälgimise käigus (mille 
esinemissagedus ei ole teada): 
- muutused vereanalüüsis (agranulotsütoos, neutropeenia, trombotsütopeenia, eosinofiilia), 

kehvveresus 
- allergiline reaktsioon 
- ajuverejooks (tserebrovaskulaarne tüsistus) 
- südamerütmihäire 
- vererõhu langus (ortostaatiline hüpotensioon) 
- bronhilihastekramp (bronhospasm) 
- kõhunäärmepõletik (pankreatiit) 
- maksapõletik, sapiteede sulgusest tingitud naha kollasus (kolestaatiline ikterus) 
- raske nahakahjustus, mille puhul esineb naha pindmise kihi lahtitulekut naha alumiste kihtide 

küljest üle kogu keha (toksiline epidermise nekrolüüs), nahapunetus (multiformne erüteem), 
nahapõletik (eksfoliatiivne dermatiit), villiline lööve, punatähnilisus nahal, raske villiline lööve 
(Stevensi-Johnsoni sündroom) 

- neerupõletik 
- suurenenud kolesteroolisisaldus ja triglütseriidide sisaldus veres, vererakkude (hematokriti) arvu 

langus, samuti maksaensüümide, seerumi bilirubiini taseme ja antinukleaarsete antikehade tõus, 
erütrotsüütide settereaktsiooni kiirenemine 

- immunsüsteemi haigus (süsteemne erütematoosne luupus) 
- serooskestade põletik (serosiit) 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Accuzidet säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
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Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Accuzide sisaldab 
- Toimeained on kvinapriil ja hüdroklorotiasiid. 

Accuzide 10 mg: 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab10,832 mg kvinapriilvesinikkloriidi, mis 
vastab 10 mg kvinapriilile ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. 
Accuzide 20 mg: 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 21,664 mg kvinapriilvesinikkloriidi, mis 
vastab 20 mg kvinapriilile ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. 

- Teised abiained on: 
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, magneesiumkarbonaat, povidoon K 25, krospovidoon, 
magneesiumstearaat. 
Tableti kate: Opadry Roosa: hüpromelloos, hüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid, punane 
raudoksiid, kollane raudoksiid, makrogool 400 
Poleer: kandelillavaha 

 
Kuidas Accuzide välja näeb ja pakendi sisu 
Accuzide 10 mg: roosad, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega 
mõlemal pool. 
Accuzide 20 mg: roosad, kolmnurksed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, 
poolitusjoonega ühel pool. 
 
Alumiiniumpolüamiid/alumiinium/PVC blister. 
30 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja 
Pfizer Europe MA EEIG 
Ramsgate Road, Sandwich 
Kent CT13 9NJ 
Ühendkuningriik 
 
Tootja 
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH 
Betriebsstätte Freiburg 
Mooswaldallee 1 
79090 Freiburg 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel. 6 405 328 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud juulis 2013 
 


