
PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Biovital’i suukaudset lahust täpselt juhistele vastavalt.  
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Biovital suukaudne lahus ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Biovital’i kasutamist 
3. Kuidas Biovital’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Biovital’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Biovital 325 ml ja 650 ml suukaudne lahus 
 
 
- Toimeained on: raud(III)naatriumtsitraadi kompleks; tiamiinkloriidi vesinikkloriid (vitamiin 

B1); riboflaviin-5-fosfaadi mononaatriumsool (vitamiin B2); dekspantenool; nikotiinamiid; 
püridoksiinvesinikkloriid (vitamiin B6); tsüanokobalamiin (vitamiin B12); askorbiinhape 
(vitamiin C); viirpuumarjade alkohoolne ekstrakt; viirpuulehed koos õitega; lääne-südamerohu 
ürt. 

 
- Abiained on: sorbitool, invertsuhkur, sidruniõli, vanilliin, etanool, baasvein, aromaatne tinktuur, 

naatriumtsitraat, värvaine E110. 
 
Müügiloa hoidja 
Hoffmann-La Roche Ltd 
Eesti filiaal 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
 
Tootja 
Hoffmann-La Roche Ltd., 
Baznicas 20/22 
Riia LV-1010 
Läti 
 
 
1. MIS RAVIM ON BIOVITAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Biovital suukaudset lahust kasutatakse abistava vahendina vitamiinide vaeguse ning südametegevuse 
kergete häirete vältimiseks täiskasvanutel. 
 
100 ml Biovital suukaudset lahust sisaldab toimeainetena: 
 Raud(III)naatriumtsitraadi kompleks 200 mg (vastab 60 mg rauale); 
 Tiamiinkloriidi vesinikkloriid (vitamiin B1) 2 mg; 
 Riboflaviin-5-fosfaadi mononaatriumsool (vitamiin B2) 2,85 mg (vastab 2 mg riboflaviinile); 

Dekspantenool 8,5 mg; 
 Nikotiinamiid 20 mg; 
 Püridoksiinvesinikkloriid (vitamiin B6) 2 mg; 
 Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) 5 µg; 
 Askorbiinhape (vitamiin C) 100 mg; 
 80 mg viirpuumarjade alkohoolne ekstrakt; 



 20 mg viirpuulehti koos õitega; 
 50 mg lääne-südamerohu ürti 0,75 ml. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BIOVITAL’i KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Biovital’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ravimi toimeainete või Biovital’i mõne koostisosa suhtes. 
- kui teil esineb raua kuhjumine organismis ja raua kasutamise häired. 
- Biovital suukaudne lahus on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kuna Biovital’i raseduse- ja imetamiseaegse manustamise osas piisavad kogemused puuduvad, 
peaksid rasedad ja last rinnaga toitvad emad selle preparaadi kasutamist vältima. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Biovital ei mõjuta auto juhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
Oluline teave mõningate Biovital´i koostisainete suhtes: 
Ravim sisaldab abiainetena sorbitooli ja invertsuhkrut. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud 
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Kuna raud ja tetratsükliinid pärsivad teineteise imendumist organismis, tuleks tetratsükliini ravikuuri 
ajaks raua manustamine katkestada. Raua imendumist vähendavad ka alumiiniumi, magneesiumi või 
kaltsiumi sisaldavad maohaiguste ravimid ning kolestüramiin. 
Seoses alkoholi sisaldusega võib teiste ravimite toime suureneda või väheneda. 
 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS BIOVITAL’i VÕTTA 
 
Kui ei ole teisiti määratud, manustatakse 20 ml (üks likööriklaas) 3 korda päevas enne sööki või söögi 
ajal. 
 
Kui te kasutate Biovital’i rohkem, kui ette nähtud: 
 
Mürgistusnähud 
Kuna 100 ml Biovital-i sisaldab ainult 60 mg rauda, pole rauamürgistuse teke tõenäoline. Biovital 
sisaldab 15 mahu% alkoholi. Annustamisjuhiste järgimisel (1 likööriklaas) manustatakse iga annuse 
võtmisel kuni 2,4 g alkoholi. Üleannustamise korral võib eelkõige lastel tekkida äge alkoholimürgistus 
järgmiste sümptomitega: teadvuse kadu, pindmine hingamine, kahvatu jume ja kehatemperatuuri 
langus. 
 
Mürgistuse ravi: 
Kunstlik hingamine, maoloputus, aeglane soojendamine, naatriumbikarbonaadi või fruktoosilahuse 
infusioon. 
 
Informatsioon suhkruhaigetele 
Üks Biovital annus (20 ml) vastab 0,24 leivaühikule.  
 
Hoiatus 
Sisaldab 15 mahu% alkoholi. Juhistele vastaval tarvitamisel (1 likööriklaas) manustatakse ühe 
annusega kuni 2,4 g alkoholi. Terviserisk esineb nt maksahaigustega patsientide, alkohoolikute, 



epilepsiahaigete, ajukahjustusega patsientide, rasedate naiste ja laste puhul. Teiste ravimite toime võib 
tugevneda või nõrgeneda. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Biovital põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
Märkus 
Rauda sisaldavad preparaadid võivad põhjustada väljaheite mustaks värvumist, mis on täiesti ohutu. 
 
 
5. BIOVITAL’i SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Hoida pudel tihedalt suletuna.  
Mitte kasutada pärast etiketil märgitud kõlblikkuasja lõppu. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja poole.  
 
Müügiloa hoidja 
Hoffmann-La Roche Ltd 
Eesti filiaal 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud august 2004 


