
PAKENDI INFOLEHT 
 
Enne tarvitamist lugege hoolikalt infolehte, 
lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu arstiga. 
 
 
IBUPROFEN 200 TFT 
IBUPROFEN 400 TFT 
 
Tablett, kapsel 
 
Toimeaine. Ibuprofeen 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. IBUPROFEN 200 TFT kilekattega tablett sisaldab 
toimeainena 200 mg ibuprofeeni, abiainetena kartulitärklist, naatriumkroskarmelloosi, 
povidooni, steariinhapet, talki, titaandioksiidi, ammooniummetakrülaadi kopolümeeri, 
trietüültsitraati, makrogool 6000, metüültselluloosi, polüsorbaat 80, simetikoonemulsiooni 
ja asorubiini. IBUPROFEN 400 TFT kilekattega tablett sisaldab toimeainena 400 mg 
ibuprofeeni, abiainetena krospovidooni, naatriumkroskarmelloosi, kartulitärklist, povidooni, 
steariinhapet, talki, titaandioksiidi, ammooniummetakrülaadi kopolümeeri, trietüültsitraati, 
makrogool 6000, metüültselluloosi, polüsorbaat 80, simetikoonemulsiooni. IBUPROFEN 
200 TFT kapsel sisaldab toimeainena 200 mg ibuprofeeni, abiainetena Ludipress®’i, 
naatriumkarboksümetüültärklist ja magneesiumstearaati. 
 
Pakend. 200 mg tabletid, 10 tk blisterpakendis, 2 blisterpakendit pinalis või 
  10 tk blisterpakendis, 5 blisterpakendit pinalis; 
 400 mg tabletid, 12 tk plastikpurgis, 20 tk plastikpurgis; 
 200 mg kapslid, 10 tk blisterpakendis, 2 blisterpakendit pinalis või 
  20 tk plastikpurgis. 
 
IBUPROFEN 200 (400) TFT on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava 
toimega preparaat. 
 
Ravimpreparaadi tootja. Tallinna Farmaatsiatehase AS, Tondi 33, Tallinn, Eesti Vabariik. 
 
Näidustused. 200 mg tablett, kapsel. Nõrk valu. 
400 mg tablett. Valu. Reumaatilised haigused. Valulik menstruatsioon. 
 
Vastunäidustused. IBUPROFEN 200 (400) TFT kasutamine on vastunäidustatud 
järgmiste haiguste või seisundite korral: 
- ülitundlikkus toimeaine ibuprofeeni või teiste mittesteroidsete valuvaigistite  

(nt atsetüülsalitsüülhape, paratsetamool, indometatsiin, diklofenak-naatrium jt) suhtes, st 
juhul, kui Teil on varem esinenud allergilisi või muid ebameeldivaid reaktsioone 
nimetatud ravimite kasutamisel; 

- ebaselge põhjusega vereloomehäired; 
- mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandid. 
Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui Teil esineb mõni eelnimetatud 
haigustest või seisunditest. 
 
Hoiatused. Ettevaatust preparaadi manustamisel veritsemishäirete, südamehaiguse, maksa- 
ja/või neerufunktsiooni häirete ning varasema mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavandi 



korral, soolepõletike (haavandiline jämesoolepõletik, Crohni tõbi), samuti samaaegsel 
kumariini derivaatide (teatud vere hüübimist takistava toimega ravimite) manustamisel ning 
eaka patsiendi ravimisel. 
Astma, kroonilise obstruktiivse (ahenemisega) hingamisteede haiguse, heinapalaviku, 
kroonilise nina limaskesta turse (ninapolüübid) või kroonilise hingamisteede infektsiooniga 
(millega kaasuvad heinapalavikutaolised nähud) patsientidel võib toimeaine ibuprofeeni 
toimel vallanduda astmahoog (nn analgeetikumi talumatus/analgeetikumi astma), pehmete 
kudede (keele-, näo- kaela ja kõri-) turse või nõgestõbi. Ettevaatus on vajalik indutseeritud 
porüüria ja süsteemse sidekoe haiguse (erütematoosse luupuse ja segakollagenooside) 
korral. 
Nägemishäirete tekkimisel tuleb ravi lõpetada. 
 
Koostoimed. IBUPROFEN 200 (400) TFT võib nõrgendada järgmiste ravimite toimet: 
- diureetikumid ehk kuseeritust suurendavad ained (nt hüdroklorotiasiid, furosemiid jt); 
- kõrgenenud vererõhku alandavad ravimid. 
IBUPROFEN 200 (400) TFT võib tugevdada järgmiste ravimite toimet: 
- liitiumisoolad, mida kasutatakse maniakaal-depressiivse psühhoosi ravis; 
- metotreksaat, mida kasutatakse keemiaraviks ja ka mõningate podagravormide korral. 
Atsetüülsalitsüülhappega manustamisel väheneb IBUPROFEN 200 (400) TFT toime. 
Kuseeritust suurendava aine triamtereeni ja IBUPROFEN 200 (400) TFT 
koosmanustamine võib põhjustada ägedat neerupuudulikkust. 
Ibuprofeeni samaaegne manustamine glükokortikoididega või teiste mittesteroidsete 
põletikuvastaste ainetega suurendab seedetrakti kõrvaltoimete tekkeohtu (vt Kõrvaltoimed). 
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (vt Vastunäidustused) võivad suurendada 
mikroobivastaste ravimite kinolooni ja tsiprofloksatsiini kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete 
sagedust. 
Informeerige arsti teistest kasutatavatest ravimitest. 
 
Rasedus ja imetamine. Preparaati ei tohi raseduse ajal kasutada, sest andmed ravimi 
ohutusest on ebapiisavad. 
Toimeaine ibuprofeen eritub rinnapiima väga väikestes kogustes, mis tõenäoliselt imikut ei 
ohusta. Raviannuste lühiajalisel kasutamisel valu või palaviku korral ei ole imetamise 
katkestamine vajalik. Pikemaajalise ravi või suuremate annuste (rohkem kui 4 tabletti 
ööpäevas) kasutamisel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada.. 
Informeerige arsti, kui Te olete rase või toidate last rinnaga. 
 
Annustamine. Nõrga valu korral täiskasvanule 3…9 200 mg tabletti või kapslit (600…1800 
mg) ööpäevas, jagatuna 3…4 manustamiskorraks. Kui haige enesetunne on paranenud, võib 
ravi lõpetada. 
Reumaatiliste haiguste korral manustatakse täiskasvanule tavaliselt 3…4½ 400 mg tabletti 
(1200…1800 mg) ööpäevas, jagatuna 3...4 manustamiskorraks, maksimaalselt 6 400 mg 
tabletti (2400 mg) ööpäevas. Säilitusannus on 1½…3 400 mg tabletti (600...1200 mg) 
ööpäevas. Sobiva annuse ja ravikuuri kestvuse üle otsustab arst. 
Valuliku menstruatsiooni korral 1…1½ 400 mg tabletti (400…600 mg) (võib korrata 6…8 
tunniste vaheaegadega). 
Lapsele: 20 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, jagatuna 3...4 üksikannuseks (näiteks, kui 
lapse kehakaal on 40 kg, siis lubatud annus on 40 x 20 = 800 mg ööpäevas). Kehakaalu 
korral alla 30 kg on maksimaalne ööpäevane annus 500 mg. 
Mao-seedetrakti häirete korral manustada koos toidu või piimaga. 



Eakale patsiendile ei ole erisoovitusi, v.a neeru- või maksapuudulikkuse korral. Sellisel 
juhul määrab arst annuse individuaalselt. 
Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutusi. 
Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga. 
 
Üleannustamine. Sümptomid: peavalu, pearinglus, uimasus, teadvuskadu, samuti kõhuvalu, 
iiveldus ja oksendamine, vere liigne kaaliumisisaldus, happeliste ainevahetusproduktide 
kuhjumisest tingitud kudede happelisus, kehatemperatuuri tõus, hingamispuudulikkus, 
kooma. 
Ravi: sümptomaatiline. Maoloputus, vajadusel korrigeeritakse elektrolüütide sisaldust 
vereseerumis. Spetsiifilist vastumürki ei ole. 
Raske mürgistuse korral tuleb haige kohe hospitaliseerida. Üleannustamisnähtude 
ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. 
Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. 
 
Kõrvaltoimed. Võivad tekkida seedetrakti ärritusnähud: iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus 
või -kinnisus, oksendamine. Kõrvaltoimed on tavaliselt nõrgalt väljendunud ja mööduvad. 
Harva võivad tekkida seedetrakti verejooksud. Juhul, kui väljaheide on musta värvi või 
verine, katkestage ravi ja võtke viivitamatult ühendust arstiga. 
Vahel võivad tekkida peavalu, pearinglus, uimasus, närvilisus, kohin kõrvus, 
meeleolulangusseisund, palavik, unetus ja/või allergilised nahalööbed. 
Harva võib IBUPROFEN 200 (400) TFT põhjustada neerukahjustust, maksakahjustust 
(naha, limaskestade ja silmavalgete kollasust, maksaensüümide aktiivsuse muutusi), 
muutusi vere rakulises koostises, näiteks aneemiat (kehvveresust) ja trombotsütopeeniat 
(trombotsüütide vähesust veres). Aneemia üldnähud on kiirenenud südametegevus, 
hingeldamine, mõnikord valu- ja rõhumistunne rinnus, haige kerge ärritatavus, aeg-ajalt 
esinev apaatsus, väsimus, pearinglus, kohin kõrvus, virvendus silmade ees, naha ja 
limaskestade kahvatus. Trombotsütopeenia korral võivad tekkida väikesed verevalumid 
nahal või limaskestadel. 
Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid nahalööbe ja sügelusega, samuti astmahood 
(võimalik vererõhu langus). Juuste väljalangemine. Kuseerituse vähenemine, tursed, üldine 
haiglaslik enesetunne võivad olla nefrootilise sündroomi või interstitsiaalse nefriidi (teatud 
neerupõletikud) sümptomiteks, mille tagajärjena võib tekkida äge neerupuudulikkus. 
Soodumus jäsemete tursete tekkele, eriti kõrgvererõhuga patsientidel. 
Süsteemse erütematoosse luupusega (s.o autoimmuunhaigus, mille sümptomiteks on 
muuhulgas näolööbed, tundlikkus päikesekiirgusele, juuste väljalangemine, 
liigesepõletikud, muutused vere rakulises koostises ning üldseisundi halvenemine) haigel 
võivad tekkida ajukelmepõletik ja/või nägemishäired. Sellisel juhul tuleb ravi lõpetada. 
Kõrvaltoimete (ka loetelus nimetamata kõrvaltoimete) ilmnemisel ja/või mistahes 
üldseisundi halvenemise korral võtke ühendust arstiga. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. IBUPROFEN 200 TFT ja IBUPROFEN 400 TFT tablette 
tuleb säilitada toatemperatuuril (15...25°C) valguse eest kaitstud kohas ning IBUPROFEN 
200 TFT kapsleid tuleb säilitada toatemperatuuril (15...25°C) niiskuse ja valguse eest 
kaitstud kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Ravimi kõlblikkusaeg on trükitud 
pakendile. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada! 
 
Infoleht kaasajastatud: jaanuar 2001 
Infoleht kooskõlastatud: september 2001 
 



Head paranemist soovides 
Tallinna Farmaatsiatehas 


