
Pakendi infoleht 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Multi-B strong tablette täpselt juhistele vastavalt. 
-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
-   Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 

1. Mis on  Multi-B strong  tabletid ja milleks neid kasutatakse 
2. Mida peate teadma enne Multi-B strong tablettide kasutamist 
3. Kuidas Multi-B strong tablette võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas säilitada Multi-B strong tablette 
6. Lisainfo 

 
Multi-B strong tabletid 
 
Ravimvorm ja toimeainete sisaldus: 
1 tablett sisaldab tiamiinmononitraati 15 mg, püridoksiinvesinikkloriidi 10 mg, 
tsüaanokobalamiini 10 µg, nikotiinamiidi 50 mg, riboflaviini 15 mg, kaltsiumpantotenaati 25 
mg, biotiini 150 µg. 
Abiained on: mikrokristalne tselluloos, etüültselluloos, aerosiil, magneesiumstearaat, 
kastoorlõli, riboflaviin (E101), dibutüülftalaat, želatineeritud maisitärklis, 
hüdroksüpropüülmetüültselluloos, dektriin, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, 
hüpromelloos. 
Multi-B strong tablett on laktoosivaba ja magustamata. 
 
Pakendi suurus:  
30 tabletti  blisterpakendis,  100 ja 200 tabletti plastikpurgis. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Vitabalans OY, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Soome. 
 
 
1. MIS ON MULTI-B STRONG TABLETID JA MILLEKS NEID KASUTATAKSE 
 
B-grupi vitamiinid on vees lahustuvad ja ei ladestu organismis. Nad osalevad organismi 
ainevahetuses ja biokeemilistes protsessides. B-grupi vitamiinid mõjutavad rakkude 
kasvamist ja tööd. Multi-B strong tablette kasutatakse B-grupi vitamiinide vaeguse 
vältimiseks. 
 
 
2. MIDA PEAB JÄLGIMA ENNE MULTI-B STRONG KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Multi-B strong tablette: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) Multi-B strong tablettide mõne koostisosa suhtes. 
 
Rasedus ja imetamine 
Pole täheldatud ühtegi ohtu raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Kui olete rase, planeerite 
rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest arsti. 
 
Liiklusvahendi juhtimine ja masinatega töötamine 
Multi-B strong tabletid ei mõjuta liiklusvahendi juhtimise ja masinate kasutamise võimet. 



 
Oluline teave mõningate Multi-B strong koostisainete suhtes 
Preparaadi kasutamise ajal võib uriin värvuda kollasemaks, see on ohutu ning tingitud 
riboflaviinist, mis sisaldub Multi-B strong tablettides. 
Tabletid sisaldavad abiainena kastoorõli, mis võib tekitada maoärritusnähte ja kõhulahtisust. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Soovitatud annuste kasutamisel ei ole täheldatud koostoimeid teiste ravimitega. Suured 
kogused püridoksiini vähendavad levodopa toimet. 
 
 
3. KUIDAS VÕTTA MULTI-B STRONG TABLETTE 
 
Täiskasvanud ja üle 15 aastased lapsed: 1 tablett 1…3 korda ööpäevas. 
Üle 7-aastased lapsed: 1 tablett ööpäevas. 
Alla 7-aastased lapsed: arsti ettekirjutuse järgi. 
Manustada rohke veega. Jälgida soovitatud annuseid.  
 
Kui teil on tunne, et Multi-B strong tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige 
sellest arstile või apteekrile. 
 
Kui te kasutate Multi-B strong tablette rohkem, kui ette nähtud 
Suured kogused B-grupi vitamiine võivad põhjustada seedetrakti ärritust. Pikaajaline suurtes 
kogustes püridoksiini kasutamine võib tekitada perifeerset neuropaatiat, mis avalduvad 
puutetundlikkuse muutustes. Pikaajaline nikotiinamiidi kasutamine võib tekitada palju 
erinevaid sümptomeid, nt urtikaariat (nõgestõbi), kõrvetisi ja iiveldust. 
Üleannustamise ja mürgistuse korral pöörduda koheselt arsti poole. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Soovitatud annuste kasutamisel on kõrvaltoimete esinemise sagedus harv. Preparaat sisaldab 
riboflaviini, mis võib muuta uriini kollasemaks. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, 
informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. KUIDAS SÄILITADA MULTI-B STRONG TABLETTE 
 
Kõlblikkusaeg on trükitud karbile. Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja 
lõppu.  
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS! 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis:  
Vitabalans OÜ Eesti filiaal  



Hõbekuuse 26 
12111 Tallinn 
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