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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

ADVIL 200 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid 
Ibuprofeen 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Advili täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud,  palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Advil ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Advili võtmist 
3. Kuidas Advili võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Advili säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON ADVIL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Advil kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite gruppi. Advili kasutatakse nõrga või mõõduka 
valu ja menstruatsiooniga seotud kõhuvalu korral, samuti palaviku alandamiseks.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ADVILI VÕTMIST  
 
Ärge võtke Advili 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) ibuprofeeni või Advili mõne koostisosa suhtes.  
- kui teil on varem esinenud bronhospasmi, astmahoogu, allergilist nohu või nõgestõbe, mis on 

tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamist; 
-     kui teil on maksatsirroos, raske südamepuudulikkus või raske neeruhaigus; 
- kui teil on äge peptiline maohaavand või seedetrakti verejooks 
- kui teil on pahaloomuline hüpertensioon 
- kui teil on väljendunud trombotsütopeenia 
 
Advil on vastunäidustatud alates 20. rasedusnädalast. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Advil 
- kui teil on astma. Sellisel juhul pöörduge enne ravimi kasutamist arsti poole. 
- kui teil on neeru-, südame- või maksapuudulikkus, kuna neerufunktsioon võib Advili kasutamisel 

halveneda. Sellisel juhul tuleks kasutada madalaimat toimivat ibuprofeeni annust ja jälgida 
neerufunktsiooni. 

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel on anamneesis mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavand. 
Ettevaatlik peab olema samaaegse antikoagulantravi korral. 
 
Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Kuni raseduse 20nda nädalani:   ibuprofeeni ei ole soovitatav kasutada.  
Ravimi kasutamise vajaduse korral pidage eelnevalt  nõu oma arstiga. 
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Alates 20ndast rasedusnädalast on ibuprofeeni kasutamine vastunäidustatud.  
 
Imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Ibuprofeen eritub väikeses koguses rinnapiima. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga 
toitmine lõpetada. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, eriti: 
- atsetüülsalitsüülhapet või teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid. Need ravimid võivad 

tugevdada verehüübimisvastaste ravimite toimet. 
- vererõhku alandavaid ravimeid või diureetikume 
- antikoagulante 
- liitiumipreparaate (kasutatakse depressiooni ravis) 
- metotreksaati (kasutatakse reumaatiliste haiguste ja kasvajate raviks) 
- tsüklosporiini (immuunsüsteemi aktiivsust pärssiv ravim) 
- probenetsiidi (podagraravim). 
 
Oluline teave mõningate Advili koostisainete suhtes: 
Advil sisaldab abiainetena sojaoa letsitiini ja eelželatiniseeritud nisutärklist. Nisutärklis ei sobi tsöliaakiat 
põdevatele inimestele. 
 
 
3. KUIDAS ADVILI VÕTTA 
 
Võtke Advili alati vastavalt juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
Tavalised annused on: 
Täiskasvanud, noorukid ja üle 12-aastased lapsed: algannus 400 mg (2 tabletti), seejärel vajaduse 
korral 1...2 tabletti iga 4...6 tunni järel. Ööpäevane maksimaalne annus  kuni 6 tabletti (1200 mg 
ööpäevas).  
Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: 400 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega). 
Lapsed: 20…40 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3…4 annuseks. 
 
Tablett tuleb sisse võtta piisava koguse vedelikuga, näiteks 1 klaasitäie veega. Tabletti ei tohi närida. 
Advil’i ei tohi ilma arsti korralduseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata 
põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust. 
Samuti peavad patsiendid arstiga konsulteerima, kui sümptomid halvenevad kasutamisel kauem kui 4 
päeva jooksul. 
Ettekirjutatud annust ei tohi ületada. Kui teil on tunne, et Advili toime on liiga tugev või liiga nõrk, 
rääkige sellest arstile või apteekrile. 
 
 
Kui te võtate Advili rohkem kui ette nähtud 
 
Kui te olete võtnud rohkem Advili tablette, kui peaksite, võtke koheselt ühendust oma arsti või 
apteekriga.  
Üleannustamise tunnusteks annuse ületamisel on iiveldus, oksendamine, peapööritus, liigutuste 
koordinatsioonihäired. Raskel juhul võib esineda teadvuse kadu ja krampe ning maksa- ja 
neerutalitluse häireid. Võib väheneda vere hüübimisvõime. 

 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Advil põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
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Kui teil peaks ilmnema mõni allpool kirjeldatud kõrvaltoime, katkestage Advili manustamine ja võtke 
koheselt ühendust arstiga: 

- Ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad avalduda hingamisteede sümptomitena 
(bronhospasm, hingamisraskus, astmahoog) või nahalöövetena.  

- Maohaavand (kõhuvalu) ja seedetrakti verejooks (veriokse, veriroe). 
- Verepildi muutused. 
- Neerufunktsiooni häired (kui märkate uriinis vere jälgi või teil on raskusi 

urineerimisel. 
- Maksafunktsiooni häired. 

Öelge esimesel võimalusel oma arstile, kui teil esineb: 
- Iiveldus, kõhukinnisus, kõhulahtisus. 
- Peavalu, kuulmishäired, pearinglus. 

 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, võtke palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS ADVILI SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 ˚C, niiskuse ja valguse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage Advili pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “kõlblik kuni”. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Advil sisaldab: 
 
- Toimeaine on ibuprofeen.  Üks tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni. 
- Abiained  on: 
- Tableti abiained: maisitärklis, eelželatiniseeritud nisutärklis, naatriumkrosskarmeloos, 

steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat. 
Tableti kate: sukroos, mikrokristalne tselluloos, Opalux Brown AS-9030 (E 171 titaandioksiid, E 
172 punane raudoksiid, sukroos, E 1202 povidoon, E 211 naatriumbensoaat, E 218 
metüülhüdroksübensoaat, E 216 propüülhüdroksübensoaat), Opaglos GS-2-0310 (denatureeritud 
etüülalkohol, E 904 šellak, E 1201 povidoon, E 472a atsetüleeritud monoglütseriidid), karnauba 
vaha. 
Trükivärv: Opacode S-1-8152HV (denatureeritud etüülalkohol, E 904 šellak, E 322 sojaoa 
letsitiin, n-butüülalkohol, dimetüülpolüsiloksaan, E 172 must raudoksiid). 

 
 
Kuidas Advil välja näeb ja pakendi sisu 
 
Õhukese polümeerikilega kaetud tabletid blisterpakendis ja pappkarbis. 
Tablett on roosakaspruuni värvuse ja sileda pinnaga, tableti ühel poolel on musta trükivärviga 
prinditud “Advil”. 
 
Pakendis on 10, 20, 30, 50 või 100 kaetud tabletti 
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Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja:  
Wyeth Whitehall Export GmbH 
Division Whitehall 
Storchengasse 1 
A-1150 Vienna, Austria. 
 
Tootja: 
Wyeth Lederle S.p.A. 
Via Nettunense, 90, 04011 Aprilia (LT), Itaalia. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Esindus Eestis: 
PharmaSwiss Eesti OÜ 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn  
Telefon: 6112 502 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud:  november 2005. 


