
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Panadol Rapide, 500mg tabletid 
Paratsetamool 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 

kasutama Panadol Rapide tablette täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.Lisainformatsiooni saamiseks pidage 

nõu apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga 

ühendust võtma. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 

1. Mis ravim on Panadol Rapide ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Panadol Rapide võtmist 
3. Kuidas Panadol Rapide’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Panadol Rapide´t säilitada 
6. Lisainfo 

 
 
 
1. MIS RAVIM ON PANADOL RAPIDE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Panadol Rapide on mittenarkootilise toimega valuvaigistav ja palavikku langetav ravim, millel on 
väga nõrk põletikuvastane toime.  
Panadol Rapide´t kasutatakse palaviku ja nõrga valu korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANADOL RAPIDE VÕTMIST 
 
Ärge kasutage Panadol Rapide’t: 

• kui te olete ülitundlik paratsetamooli või mõnele teisele eelpool nimetatud abiainele. 
• 1 tablett sisaldab 173 mg naatriumi, seetõttu ärge kasutage Panadol Rapide’t kui olete 

soolavaesel dieedil. 
• koos teiste ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli.  
• kui teil on maksapuudulikkus. 
• alla 12-aastastel lastel. 

 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panadol Rapide: 

• kui te põete rasket neeruhaigust. 
• paratsetamooli üleannustamise vältimiseks tuleb kontrollida, et samaaegselt 

manustatavad teised ravimid ei sisaldaks paratsetamooli. 
• kui te olete rase või toidate last rinnaga. 

 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 



Eeskätt puudutab see järgmisi ravimeid: 
• Antikoagulandid (verehüüvete teket takistavad ravimid, nt varfariin). 
• Metoklopramiid, domperidoon (iiveldus- ja oksendamisvastased ravimid). 
• Kolestüramiin (ravim kõrgenenud kolesteroolitaseme langetamiseks). 
• Fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin (krambivastased ravimid). 
• Rifampitsiin (tuberkuloosivastane ravim). 
• Tsimetidiin (seedetrakti haavandite raviks kasutatav preparaat). 
• Klooramfenikool (mikroobivastane ravim). 
• Zidovudiin (viirusevastane ravim). 

 
 
3. KUIDAS PANADOL RAPIDE’T VÕTTA 
 
Annustamine 
Täiskasvanud ja üle 12-aasta vanused lapsed: 
2 tabletti iga 4 tunni järel vastavalt vajadusele. Mitte võtta sagedamini kui iga 4 tunni järel. Mitte 
võtta rohkem kui 8 tabletti 24 tunni jooksul. 
 
Ärge andke ravimit alla 12- aastastele lastele. 
 
Sümptomite püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige arstiga. 
 
Ärge ületage ettenähtud annust. 
 
Kui te kasutate Panadol Rapide´t rohkem kui ette nähtud: 
Pöörduge arsti poole koheselt , kui te olete võtnud soovitatud annusest suurema ja seda ka siis, 
kui teie enesetunne ei ole halb. 
Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada maksakahjustusi. 
 
Kui te unustate Panadol Rapide´t kasutada 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Panadol Rapide põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Võib esineda allergilisi reaktsioone, nt. nahalöövet.  
Ebatavaliste nähtude ilmnemisel konsulteerige oma arstiga. 
 
 
5. PANADOL RAPIDE SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud karbil. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 



Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 

 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Panadol Rapide sisaldab:  
 
- Toimeaine on paratsetamool.Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli.  
- Abiained on  naatriumbikarbonaat, lahustuv tärklis, povidoon, maisitärklis, kaaliumsorbaat 

(E202), mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, karnauba vaha, titaandioksiid (E171), 
polüdekstroos, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, glütserooltriatsetaat ja 
polüetüüleenglükool. 

 
Kuidas Panadol Rapide välja näeb ja pakendi sisu: 
 
Valged, kapslikujulised, lamedate servadega tabletid, 
sissepressitud tähega “P”. 
PVC/ alumiiniumfooliumist läbipaistmatu blisterpakend, mis sisaldab 10 või 20 kaetud 
tabletti. 
 
Müügiloa hoidja: 
 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  
GlaxoSmithKline Export Ltd.  
Brentford, TW8 9GS  
Ühendkuningriik 
 
Tootja: 
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.  
Knockbrack,  
Dungarvan, Co Waterford,  
Iirimaa. 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis:  
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Pärnu mnt. 67A, 
Tallinn 10134 
 
 
Infoleht kaasajastatud aprillis 2007 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: juunis 2007. 
 


