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ENNE RAVIMI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE, 

LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS PIDAGE NÕU ARSTIGA. 
 

TYLENOL  COLD KÜLMETUS LASTELE,  
KIRSIMAITSELISED NÄRIMISTABLETID 

Kombineeritud preparaat 
 

Ravim külmetuse ja köha vastu 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: närimistabletid. 
1 tablett sisaldab: 

80 mg paratsetamooli, 
0,5 mg kloorfeniramiinmaleaati, 
2,5 mg dekstrometorfaanvesinikbromiidi, 
7,5 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi. 
 
Preparaat ei sisalda atsetüülsalitsüülhapet. 

 
Abiained: aspartaam, polümetakrülaat, tselluloosatsetaat, 
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, stearhape, kolloidne ränidioksiid, manniit, 
mikrokristalne tselluloos, maitselisand (kirsimaitseaine #264614), värvaine (D&R 
Red#7). 
 1 tablett sisaldab 4 mg fenüülalaniini. 
 
Tootja/müügiloa hoidja: PAO Grindeks (Läti) koostöös firmaga McNeil Consumer 
Products Co. (USA). 
 
Omadused ja toime.  
Paratsetamool    - vaigistab valu ja alandab palavikku. 
Kloorfeniramiinmaleaat  - antihistamiinne (allergiavastane) preparaat. 
Dekstrometorfaanvesinikbromiid - leevendab köha. 
Pseudoefedriinvesinikkloriid - alandab nina limaskesta turset ja kergendab  

  läbi nina hingamist. 
 
Näidustused. Samaaegne palaviku alandamine, nõrga valu leevendamine, köha ja 
nohu sümptomaatiline ravi.  
Kasutatakse külmetusnähtude leevendamiseks: 

köha,     aevastamine, 
raskendatud hingamine läbi nina, tuim ja mõõdukas valu, 
nohu,     peavalu, 
kurguvalu,    palavik. 

 
Ilma arsti ettekirjutuseta ei tohi ravimit tarvitada: 

alla 6-aastased lapsed; 
üle 3 päeva palaviku alandamiseks ja üle 5 päeva valu vaigistamiseks. 
 

 



Ilma arsti ettekirjutuseta ei tohi ravimit tarvitada ka juhul, kui... 
... teie lapsel esineb hingamisraskus (krooniline bronhiit), glaukoom, südamehaigused, 
... kõrge vererõhk, kilpnäärme funktsioonihäired, diabeet; 
... lapsel on pikaajaline või krooniline köha, millega kaasneb rohke rögaeritus või kui 
... köha põhjuseks on bronhiaalastma; 
... laps peab kasutama rahustavaid vahendeid või trankvillisaatoreid. 
 
Arstiga tuleb konsulteerida juhul, kui... 
... valu või palavik ei vähene või suureneb, lisanduvad uued sümptomid, tekib turse 
või punetus - tegemist võib olla raske haigusega; 
... köha kestab üle 1 nädala, taastub või on seotud palaviku, lööbe või pikaajalise 
peavaluga; 
... tekib närvilisus, pearinglus või unetus (lõpetage ravimi manustamine!). 
 
Viivitamatult tuleb arsti poole pöörduda juhul, kui... 
... kurguvalu on tugev, kestab üle 2 päeva ja sellega kaasneb palavik, peavalu, lööve, 
iiveldus ja oksendamine; 
... laps manustas liiga palju ravimit, isegi kui üleannustamise nähud puuduvad! 
 
Ettevaatust! Tablett sisaldab 4 mg fenüülalaniini ning aspartaami, seda tuleb silmas 
pidada fenüülketonuuriaga patsientide puhul.  
Ärge kasutage seda preparaati koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega. 
Ravim võib põhjustada erutust, eriti lastel. 
Ravi ajal võib tekkida unisus/uimasus. Rahustavate vahendite või trankvillisaatorite 
samaaegsel manustamisel võib unisus/uimasus süveneda. 
 
Koostoimed teiste ravimitega. Seda ravimit ei tohi tarvitada samaaegselt 
monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (ravimid depressiooni, psüühiliste või 
emotsionaalsete häirete ravimiseks), samuti 2 nädala jooksul peale MAOI ravi 
lõpetamist. 
Kui te ei tea, kas teie lapsele välja kirjutatud ravim sisaldab MAO inhibiitorit, 
pöörduge enne ravimi kasutamist arsti poole. Informeerige arsti teistest kasutatavatest 
ravimitest. 
 
Annustamine. Sobiva annuse leiate alljärgnevast tabelist. 
Ärge ületage määratud annuseid! 
Vajadusel võib ravimi manustamist korrata 4...6 tunni möödudes. 
 

Patsiendi vanus  
(aastates) 

Kehakaal (kg) Ühekordne annus 
(tablettide arv) 

kuni 6 kuni 22 arsti ettekirjutusel 
6...11 22,0...43,9 4 

 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Säilitada toatemperatuuril. Hoida lastele kättesaamatus 
kohas. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Ärge kasutage 
ravimit, mille pakend on avatud või kahjustatud. 
Väljastatakse ilma retseptita. 
 
Pakend. 24 tabletti. 
Infoleht kooskõlastatud veebruaris 2001 


