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PAKENDI INFOLEHT 
 
 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.  
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Robitussin Expectoransi täpselt juhistele vastavalt. 
-  Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
-  Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
-  Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma 
arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Robitussin Expectorans ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Robitussin Expectoransi  võtmist 
3. Kuidas Robitussin Expectoransi  võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Robitussin Expectoransi  säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Robitussin Expectorans, 20 mg/1 ml siirup 
Guaifenesiin 
 
-    Toimeaine on guaifenesiin  
 
- Abiained on glütserool, naatriumkarboksümetüültselluloos, naatriumbensoaat, 
dinaatriumedetaat, Lycasin 80/55 (maltitoolisiirup), etanool (96% v/v), veevaba sidrunhape, 
karamell E150, levomentool, naturaalne kirsi  maitseaine, sorbitoolilahus (70%), 
naatriumtsüklamaat (BPC 1968), atsesulfaami kaaliumisool, puhastatud vesi. 
 
Müügiloa hoidja 
Wyeth Whitehall Export GmbH 
Storchengasse 1 
A-1150 Wien 
Austria 
 
Tootja 
IVAX Pharmaceuticals s.r.o. 
Osravska 29, PC 747 70 
Opava – Komarov, 
Tšehhi Vabariik 
 
 
1. MIS RAVIM ON ROBITUSSIN EXPECTORANS  JA MILLEKS SEDA 
KASUTATAKSE 
 
Üks milliliiter siirupit sisaldab 20 mg guaifenesiini. 
Pakend: 100 ml merevaikkollased klaaspudelid. 
 
Omadused 
Robitussin Expectorans  on röga lahtistav  ravim, vähendab sitke röga viskoossust. 
 
 
Näidustused   
Millal tuleks võtta Robitussin Expectoransi ? 
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Robitussin Expectorans on näidustatud  röga lahtistamiseks. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ROBITUSSIN EXPECTORANSI  VÕTMIST 
 
Ärge võtke Robitussin Expectoransi : 
- kui te olete ülitundlik ükskõik millise koostisosa suhtes; 
- kui teil südamepuudulikkusest või AKE-inhibiitoritega ravimisest põhjustatud köha  
 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Robitussin Expectorans : 
Autot juhtivad ja masinatega töötavad inimesed peavad olema teadlikud, et ravim sisaldab 
alkoholi. 
Kui mõne teie haigusega kaasneb püsiv või krooniline rohke rögaeritusega köha, kasutage 
Robitussin Expectoransi ainult arsti järelevalve all 
 
Rasedus ja imetamine: 
Guaifenesiini  kasutamise kohta raseduse ajal konkreetsed andmed puuduvad. Nagu iga 
ravimi puhul, tuleks seetõttu manustamisega olla ettevaatlik, kaaludes võimaliku kasu ja riski 
vahekorda. Seega, kui olete või arvate end olevat rase, pidage enne selle ravimi võtmist nõu 
arstiga. 
 
Oluline teave mõningate Robitussin  Expectoransi koostisosade suhtes: 
- see ravim sisaldab abiainena etüülalkoholi (2,5 mahuprotsenti). Seetõttu võib see olla 
kahjulik maksahaiguse, alkoholismi ja epilepsiaga patsientidele, samuti rasedatele ja lastele; 
- see ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Võib põhjustada maoärritust ja kõhulahtisust. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS VÕTTA ROBITUSSIN EXPECTORANSI  
 
Kui arst ei soovita teisiti, on tavaline annustamine: 
 
Täiskasvanud ja eakad:  10 ml iga 4 tunni tagant 
6...12-aastased lapsed:  5 ml iga 4 tunni tagant  
 
2...6-aastased lapsed                   2,5 ml iga 4 tunni tagant 
 
- Kui köha püsib üle ühe nädala, konsulteerige arstiga. 
- Ravimit ei tohi võtta rohkem kui ette nähtud. 
 Seda ravimit ei soovitata manustada alla 2-aastastele lastele 
 
Kui te võtate Robitussin Expectoransi  rohkem kui ette nähtud: 
Kui olete ravimit võtnud rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest kohe arstile või apteekrile. 
 
Kui te unustate Robitussin Expectoransi  võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Robitussin Expectorans  põhjustada kõrvaltoimeid. 
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Ravim on üldiselt hästi talutav ja kõrvaltoimed ei ole tavaliselt tõsised. Peamised sümptomid 
võivad hõlmata pearinglus ja seedetraktihäireid. Kui täheldate endal ükskõik millist nendest 
kõrvaltoimetest, lõpetage Robitussin Expectoransi  võtmine ja informeerige sellest 
võimalikult kiiresti oma arsti. 
 
 
5. ROBITUSSIN EXPECTORANSI  SÄILITAMINE 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Pärast kasutamist sulgeda pudel korgiga. 
Mitte kasutada seda ravimit pärast etiketil ja pappkarbil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
 
6.        LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
PharmaSwiss Eesti OÜ 
Sepise 18, 11415 Tallinn 
Tel. 6 401 301 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: novembris 2006.  


