
 
(Item No.)   Toote nr. EST 
 
(Name of preparation) Bromhexin Nycomed 8 mg 
 
(Amount)   20 tabletti 
 
(open here!)   Toote info. Ava siit! 
 
(Indication)   Rögalahtisti. 
(Contains)   1 tablett sisaldab 8 mg broomheksiinvesinikkloriidi. 
 
(Instructions for use)  Annustamine. 6…10-aastased lapsed: ½…1 

tabletti korraga, üle 10-aastased lapsed ja 
täiskasvanud: 1…2 tabletti korraga 3 korda 
ööpäevas sisse võtta. Alla 6-aastastele lastele ei 
tohi ravimit ilma arsti ettekirjutuseta anda. 

 
(Warning)   Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
(MA number)   Müügiloa nr. 229998 
 
(Address)   Nycomed SEFA AS, 63308 Põlva 
    www.nycomed.ee 
 
(Expiry date)   Kõlblik kuni: 
(Batch No. )   Partii nr.: 
 
 
TÄHELEPANU! 
Palume informatsiooni ravimi kohta hoolikalt lugeda, lisainformatsiooni 
saamiseks pidage nõu arstiga! 
Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas! 
 
Müügiloa hoidja: NYCOMED SEFA AS, Jaama 55B, 63308 Põlva. 
 
Ravimvorm 
Tabletid. 1 tablett sisaldab toimeainena 8 mg broomheksiinvesinikkloriidi.  
Abiained: želatiin, kartulitärklis, laktoos, magneesiumstearaat, talk. 
Ravimgrupp 
Röga vedeldava ja rögaeritust soodustava toimega köharavim.  
Näidustused 
Röga lahtistamine. 
Kui Teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis 
tuleb järgida arsti ettekirjutust. 
Kasutusalad 
Kasutatakse vähese rögaeritusega või sitke rögaga köha puhul ning Sjögren’i 
sündroomi korral (haigus, mida iseloomustab suu-  ja silmade limaskesta 
kuivus). 
Vastunäidustused 



Hiljuti esinenud veritsus (veresülitamine) kopsudest või bronhidest. 
Rasedus ja rinnaga toitmine 
Võib kasutada nii raseduse kui ka rinnaga toitmise ajal. 
Annustamine 
Täiskasvanud ja üle 10-aastased lapsed: 1…2 tabletti korraga 3 korda 
ööpäevas sisse võtta. 
6…10-aastased lapsed: ½…1 tabletti korraga 3 korda ööpäevas sisse võtta. 
Sjögren’i sündroomi puhul kuni 4 tabletti korraga 3 korda ööpäevas sisse 
võtta. 
Alla 6-aastastele lastele ei tohi ravimit ilma arsti ettekirjutuseta anda. 
Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti 
ettekirjutust. 
Kasutamisjuhend 
Tabletid võetakse klaasi veega. Soovitatav on neelata tabletid tervelt, 
vajadusel võib neid ka poolitada, närida või purustada.  
Kõrvaltoimed 
Broomheksiin võib põhjustada seedetrakti talitluse häireid. 
Kõrvaltoimete (ka siin nimetamata) ilmnemisel pöörduge arsti poole. 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg  
Ravimit säilitatakse toatemperatuuril. 
Kõlblikkusaeg: vaata pakendilt. 
Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Pakend 
20 tabletti klaaspurgis. 
 
  NYCOMED  soovib Teile head paranemist! 
  
16. august 2000 
 
 


