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Pakendi infoleht 
 
ENNE RAVIMI TARVITAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE! 
LISAINFORMATSIOONI KÜSIGE ARSTILT! 
 
SEMPREX™ kapslid 
 
RAVIMVORM JA TOIMEAINE SISALDUS 
SEMPREX kapslite toimeaine on akrivastiin. 1 kapsel sisaldab 8 mg akrivastiini ja 
abiaineid.  
ABIAINED 
Laktoos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat. 
 
MÜÜGILOA HOIDJA 
Glaxo Wellcome Operations, Greenford, Middlesex, Inglismaa.  
TOOTJA 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley, Ühendatud Kuningriigid. 
MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS 
GlaxoSmithKline Export Ltd. Eesti Filiaal, Pärnu mnt. 67A, 10134 Tallinn. 
 
TOIME 
SEMPREX on allergiliste reaktsioonide vastane ravim, mille toime saabub 15 minuti 
jooksul ja kestab kuni 12 tundi.  
 
NÄIDUSTUSED 
Allergiliste reaktsioonide sümptomaatiline ravi.  
KASUTUSALAD  
Allergiline nohu, heinapalavik, allergilised nahareaktsioonid.  
 
VASTUNÄIDUSTUSED JA HOIATUSED  
SEMPREX´it ei tohi kasutada akrivastiini või triprolidiini suhtes esineva ülitundlikkuse 
korral, samuti raske neerupuudulikkuse korral.  
 
ETTEVAATUST! 
Enamikul inimestest SEMPREX uimasust ei põhjusta. Siiski peaksite esmakordselt 
SEMPREX-it tarvitades hoiduma auto juhtimisest ja liikuvate mehhanismidega 
töötamisest, kuni selgub Teie individuaalne reaktsioon ravile.  
 
RASEDUS JA IMETAMINE 
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada juhul kui arst nii soovitab. 
 
KOOSTOIMED TEISTE RAVIMITEGA 
Akrivastiini samaaegsel kasutamisel koos alkoholi või kesknärvisüsteemi pärssivate 
ravimitega võib viimaste toime tugevneda. 
 
ANNUSTAMINE 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed : 1 kapsel kuni 3 korda ööpäevas.  
Alla 12-aastastele lastele ei ole Semprex näidustatud. 
Vanemaealistel (üle 65 eluaasta) patsientidel pole ravi SEMPREX-iga soovitatav. 
Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga! 
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ÜLEANNUSTAMINE 
Üleannustamise kohta piisavad andmed puuduvad. Kui möödunud on mõni tund, 
võiksite esile kutsuda oksendamise. Igal juhul tuleb üleannustamise kahtluse korral 
pöörduda kohe arsti poole. 
 
KÕRVALTOIMED 
Kui Te kasutate SEMPREX kapsleid vastavalt soovitatud annustele, siis 
kõrvaltoimeid tavaliselt ei esine. 
Mõnel patsiendil võib tekkida uimasus (TÄHELEPANU sõidukijuhid ja liikuvate 
mehhanismidega töötajad) Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid nahalööbest kuni 
üliharvadel juhtudel esineva anafülaksiani. Kõrvaltoimete ilmnemisel katkestage ravi 
ning pöörduge kohe arsti poole.  
 
RAVIMI SÄILITAMINE JA KÕLBLIKKUSAEG 
SEMPREX kapsleid tuleb säilitada temperatuuril kuni 30oC, niiskuse ja valguse eest 
kaitstult.  
ÄRGE KASUTAGE PÄRAST PAKENDILE MÄRGITUD KÕLBLIKKUSAJA LÕPPU! 
HOIDKE RAVIMIT LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS! 
 
PAKEND 
8 mg kapslid, 24 tk  ja 12 tk pakendis 
 
Infoleht kooskõlastatud:  jaanuaris 2003 
 
 


