
PANADOL®  
LAHUSTUVAD TABLETID  
paratsetamool  
Palun lugege infolehte enne ravimi kasutamist tähelepanelikult. 
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu arstiga! 
 
 
Toimeaine sisaldus. Üks lahustuv tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli. 
Abiained: sorbitooli, naatrium sahhariini, naatriumbikarbonaati, povidooni, naatrium 
laurüülsulfaati, dimetiksooni, sidrunhapet ja naatriumkarbonaati.  
 
Pakendis on 12 või 24 tabletti. 
 
Näidustused. Palavik ja nõrk valu 
 
Kasutusalad. Panadol on kiire ja tugeva toimega peavalu, migreeni, seljavalu, 
hambavalu, reumaatiliste valude, lihasvalu ja menstruatsioonivalude leevendamiseks. 
Aitab parandada enesetunnet külmetushaiguste, gripi ja kurguvalu korral, alandab 
palavikku. 
 
Omadused. Panadol sisaldab paratsetamooli, mis on efektiivne valuvaigisti ja 
palavikualandaja. Lahustuv Panadol ei ärrita magu. 
 
Vastunäidustused. Mitte kasutada samaaegselt koos teiste paratsetamooli 
sisaldavate ravimitega. Ärge kasutage Panadoli, kui olete allergiline tableti 
koostisosade suhtes. 
 
Hoiatuseks.  Kui te tarvitate metoklopramiidi, domperidooni (kasutatakse iivelduse ja 
oksendamise raviks) või kolestüramiini (kasutatakse kõrgenenud kolesteriinitaseme 
alandamiseks); või kui teil on raske neeru- või maksahaigus; konsulteerige enne 
Panadoli tablettide  tarvitamist arstiga. Kui te tarvitate antikoagulante – verd  
veeldavaid ravimeid - ja te vajate iga päev pikema aja vältel valuvaigistit, võite 
üksikannustena kasutada paratsetamooli. Raseduse  ajal pidage enne Panadoli 
tablettide tarvitamist arstiga nõu.  
Ravimil ei ole ühtegi teadaolevat  tähelepanu ja keskendumisvõimet mõjutavat toimet.  
 
Annus. 
Täiskasvanud: 1…2 tabletti iga 4…6 tunni järel lahustatuna klaasis vees vastavalt 
vajadusele. Ärge tarvitage seda ravimit sagedamini, kui iga 4 tunni järel, mitte 
rohkem kui 8 tabletti 24 tunni jooksul. 
Lapsed ( 6 kuni 12 aastased ): ½ kuni 1 tablett lahustatuna klaasis vees iga 4…6 
tunni järel vastavalt vajadusele. Ärge andke üle 4 tableti 24 tunni jooksul. Ilma arstiga 
konsulteerimata ärge andke lastele kauem kui 3 päeva järjest. Ärge andke alla 6-
aastastele lastele ilma arsti soovituseta.  
Sümptoomide püsimisel konsulteerige arstiga. 
 
Üleannustamine. Ärge ületage ettenähtud annust. Kui olete seda ravimit võtnud 
rohkem, konsulteerige arstiga ka siis, kui enesetunne ei ole häiritud. 
 



Kõrvaltoimed. Paratsetamooli kõrvaltoimeid esineb harva. Esineda võivad 
allergilised reaktsioonid, näiteks nahalööve. Ebatavaliste nähtude ilmnemisel 
konsulteerige arstiga. 
 
Kõlblikkusaeg. Ärge kasutage ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja 
lõppu. 
 
Säilitamine: Säilitada temperatuuril kuni 25º C 
Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
 
Müügiloa hoidja: SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Brentford, TW8 9BD  
U. K. 
 
Tekst kaasajastatud 14.07.2000 
 
*Panadol on registreeritud kaubamärk. 
 
Infoleht on kooskõlastatud septembris 2000. 


