
 
 
Pakendi infoleht 
 
ENNE RAVIMI TARVITAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE!  
LISAINFORMATSIOONI KÜSIGE ARSTILT! 
 
 
ACTIFED EXPECTORANT siirup 
 
 
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS 
ACTIFED EXPECTORANT siirupi 5 ml (1 teelusikatäis) sisaldab 1,25 mg triprolidiini (vesinikkloriidina), 30 
mg pseudoefedriini (vesinikkloriidina) ja 100 mg guaifenesiini.  
Abiained : 70% mittekristalliseeruv sorbitooli lahus, siirup, naatriumbensoaat, metüülparahüdroksübensoaat, 
levomentool, värvaine (Sunset Yellow FCF E110/FD & C Yellow No.6), etanool (96%), maitseaine (Spicy 
Lemon FC900853, Givaudan), destilleeritud vesi.  
 
TOOTJA JA MÜÜGILOA HOIDJA: Glaxo Wellcome Operations, Greenford, Middlesex, Inglismaa. 
 
MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS 
Glaxo Wellcome Eesti Filiaal, Pärnu mnt. 67A, Tallinn, 10134, Eesti Vabariik  
 
TOIME 
ACTIFED EXPECTORANT on preparaat, mis vähendab limaskestade turset ning avaldab 
köhavastast toimet. 
 
NÄIDUSTUSED 
Köha ja nohu sümptomaatiline ravi. 
KASUTUSALAD 
Rögaeritusega köha, ülemiste hingamisteede limaskestade turse (nina, põskkoopad), 
allergianähtude leevendamine. 
 
VASTUNÄIDUSTUSED 
 
ACTIFED EXPECTORANT siirupit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel: 
- ülitundlikkuse korral ravimi komponentide või akrivastiini suhtes; 
- patsientidel, kes tarvitavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid 

ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all; 
- patsientidel, kes tarvitavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni; 
- raske kõrgvererõhutõve, südame pärgarterite ateroskleroosi korral; 
- raske maksapuudulikkuse korral. 
ACTIFED EXPECTORANTi ei tohi kasutada ka püsiva või kroonilise köha ravimiseks, mis kaasneb 
nt astma, kopsuturse või suitsetamisega, samuti rohke rögaeritusega köha korral. 
Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.   
 
ETTEVAATUST! 
ACTIFED EXPECTORANT võib põhjustada unisust ning häirida tähelepanu nõudvate tegevuste 
sooritamist. Ravikuuri ajal tuleb hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest. 
ACTIFED EXPECTORANT kasutamise ajal on soovitatav hoiduda alkoholist ja kesknärvisüsteemile 
toimivatest rahustitest. 
Ettevaatlik tuleb olla Actifed Expectorant siirupi manustamisel kõrge vererõhu, südamehaiguste, 
maksa- või neeruhaiguste, suhkurtõve, kilpnäärme ületalitluse, kõrgenenud silmasisese rõhu ja 
eesnäärme healoomulise suurenemise korral. 
RASEDUS JA RINNAGA TOITMINE 
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada juhul kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, 
planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti. 
 



 
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA 
ACTIFED EXPECTORANTi samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud 
depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiini-taoliste 
psühhostimulaatrite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku. 
ACTIFED EXPECTORANT võib vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt alfa– ja beeta-
adrenoblokaatorid, metüüldopa, bretüllium, betamediin, guanetidiin).  
Informeerige arsti teistest kasutatavatest ravimitest. 
 
ANNUSTAMINE 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 10 ml  3…4 korda ööpäevas; (maksimaalne päevane 
annus on 40 ml).  
6…11-aastased lapsed: 5 ml  3…4 korda ööpäevas; (maksimaalne päevane annus on 20 ml).  
2…5-aastased  lapsed: 2,5 ml 3…4 korda ööpäevas (maksimaalne päevane annus on 10 ml). 
Alla 2-aastastele lastele tohib manustada ainult arsti nõuandel. 
Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.  
Enne kasutamist loksutada. 
Kui Te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga 
kahte annust. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga. 
 
ÜLEANNUSTAMINE 
Üleannustamise korral võivad tekkida unisus, pearinglus, nõrkustunne, värisemine, 
hingamispeetus, naha ja limaskestade kuivus, vererõhu tõus, südametegevuse kiirenemine, 
kehatemperatuuri tõus, üliaktiivsus, ärrituvus, rahutus, krambid ja urineerimisraskused ning 
iiveldus ja oksendamine. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke 
arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete tarvitanud. 
 
KÕRVALTOIMED 
 
ACTIFED EXPECTORANT siirupi tarvitamisel tavaliselt kõrvaltoimeid ei teki või tekivad kergel 
kujul. Ravimis sisalduv pseudoefedriin võib põhjustada kesknärvisüsteemi erutust, unehäireid, 
väga harva hallutsinatsioone. On esinenud ka nahalööbeid, mis võivad sügeleda. Väga harva on 
meestel tekkinud kusepeetus, kuid eelduseks on kaasnev eesnäärme suurenemine. 
Triprolidiin võib põhjustada unisust, nahalööbeid ning suu ja ninaneelu kuivust. Guaifenesiin võib 
põhjustada seedetrakti häireid. 
Kõrvaltoimete tekkimisel katkestage kohe ravimi tarvitamine ning konsulteerige arstiga. 
 
SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG 
Säilitada temperatuuril kuni 25oC, valguse eest kaitstult, mitte külmutada.  
PÄRAST PAKENDILE MÄRGITUD KÕLBLIKKUSAJA LÕPPU MITTE KASUTADA! 
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS! 
 
PAKEND 
Siirup on saadaval 100 ml pudelis. 
 
Infoleht kaasajastatud: juuli 2001.a. 
Infoleht kooskõlastatud: jaanuar 2002 
 
ACTIFED EXPECTORANT on Glaxo Wellcome’i kaubamärk. 


