
PAKENDI INFOLEHT 
Palun lugege hoolikalt enne ravimi kasutamist käesolevat pakendi infolehte. 
Vajadusel pidage nõu arstiga. See ravim on mõeldud ainult Teile, ärge andke seda 
teistele kasutada isegi juhul kui nende haigusnähud on sarnased Teie omadega.  
 
Burana® 200 mg 
Burana® 400 mg 
 
Tablett 
 
Ibuprofeen 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
 
Burana tablettide toimeaine on ibuprofeen, mida on ühes tabletis 200 mg või 400 mg. 
Lisaks sisaldab preparaat järgmisi abiaineid: veevaba kolloidne ränidioksiid, 
mikrokristalne tselluloos, tärklis, dekstraat, naatriumkroskarmelloos, 
magneesiumstearaat, sahharoos, hüpromelloos, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171) 
ja glütserool (85 %). 

 
Omadused  
 
Ibuprofeen on mittesteroidne põletikuvastane ja valuvaigistav preparaat, mis 
leevendab valusid ja põletikku ning alandab palavikku.  

 
Müügiloa hoidja 
 
Orion Corp. 
PL 65 
02101 Espoo 
SOOME 
 
Näidustused 
 
Nõrk ja mõõdukas valu. Reumaatilised haigused. Düsmenorröa ehk valulik 
menstruatsioon. 
 

 
Vastunäidustused  
 
Burana tablette ei soovitata kasutada, kui  

 
• olete allergiline ibuprofeeni, atsetüülsalitsüülhappe või mõne muu 

põletikuvastase ravimi või valuvaigisti või ravimi mõne koostisaine suhtes  
 
• teil on maohaavand või kalduvus mõnele muule verejooksule 

 
 



Tähelepanu! Kindlasti konsulteerige oma raviarstiga, kui  
 

• kasutate juba mõnda muud valuvaigistit, 
 

• põete astmat  
 

• teil esineb maksa-, neeru- või südamefunktsioonihäireid. 
 
Koostoimed teiste ravimitega  
 
Informeerige oma raviarsti kõigist ravimitest, mida kasutate ja järgige nende 
kasutamisel arsti ettekirjutusi. See puudutab nii retsepti- kui käsimüügiravimeid. 
 
Burana tablettidel tuntakse koostoimeid järgmiste ravimitega: 

- antikoagulandid (vere hüübimist takistavad ained), 
glükokortikosteroidid ja muud mittesteroidsed põletikuvastased 
ravimid suurendavad ibuprofeeniga samaaegselt kasutatuna 
seedetrakti verejooksu riski. 

- muude ibuprofeeniga samaaegselt kasutatavate ravimite toime võib 
muutuda. Sellised ravimid on metotreksaat, liitium, 
südameravimid, vererõhuravimid ja diureetikumid (vedelikku 
väljutavad ravimid).  

 
Kasutamine raseduse ja imetamise ajal. 
 

Burana tablette ei soovitata kasutada raseduse ajal.  
 
Väike kogus ibuprofeeni eritub rinnapiima, kuid kõrvaltoimete risk lapsele on 
väga väike, nii et Burana tablette tohib rinnaga toitmise ajal kasutada.  
 
Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige 
sellest oma arsti. 
 

Liiklusohtlikkus ja töö masinatega  
 

Burana tabletid ei mõjuta võimet juhtida autot ja töötada seadmetel.  
 

Ravimi annustamine   
 

Burana 200 mg tablett: 
            Täiskasvanud: 
            1...2 tabletti 1...3 korda päevas vastavalt vajadusele koos vedelikuga. 
             Lapsed:  

 
Vanus Kaal Annustamine 
1...2-aastased 9...14 kg ½ tabletti maksimaalselt 

2 korda ööpäevas 
2...4-aastased 14...17 kg ½  tabletti maksimaalselt 

3 korda ööpäevas 



4...8-aastased 18...25 kg 1 tablett maksimaalselt 3 
korda ööpäevas 

8...12-aastased 25...30 kg 1 tablett maksimaalselt 4 
korda ööpäevas 

 
Burana 400 mg tablett: 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 
 
½...1 tablett 1...3 korda ööpäevas vastavalt vajadusele koos vedelikuga. Alla 
12-aastastele lastele ainult arsti ettekirjutusel.  
 
Tablette tuleb neelata piisava koguse vedelikuga.  
 
Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, järgige arsti ettekirjutust.  
 

 Üleannustamine  
 
Ibuprofeeni üleannustamine võib tekitada maovalusid, iiveldust ja oksendust ning 
seedetrakti verejooksu või maohaavandi. Kui teil tekib kahtlus üleannustamise suhtes, 
informeerige arsti. Ibuprofeeni imendumise takistamiseks võib esmaabiks võtta 
söetablette.  
 
Kõrvaltoimed  
 
Ibuprofeen on üldiselt hästitalutav ravim. Siiski võib see põhjustada seedehäireid, 
iiveldust, kõrvetisi, maovalusid, kõhukinnisust või kõhulahtisust. 
Südamepuudulikkusega patsientidel võib lisanduda tursete tekkimine. Muud 
võimalikud kõrvaltoimed on peavalu, peapööritus, närvilisus, segasus, unisus ja 
nägemishäired, kuid need esinevad juhusliku kasutamise korral üliharva. Harva on 
esinenud ka lööbeid ja muid nahareaktsioone, neerupuudulikkust ja verepildi muutusi.  

 
Informeerige oma arsti ka kõigist muudest ravi ajal esinevatest võimalikest 
sümptomitest.  

 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg  
Ärge kasutage ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
Burana tablette säilitatakse toatemperatuuril (15...25 °C) 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
  
Pakend: 
200 mg tabletid,20 tk. ja 30 tk. blisterakendis. 
400 mg tabletid, 10 tk ja 30 tk blisterpakendis  
Infoleht kooskõlastatud veebruaris 2001 


