
Pakendi infoleht  
Enne ravimi tarvitamist lugege infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduge oma arsti või 
apteekri poole.  
 
 
RUTACID® 
Hüdrotaltsiit 
Närimistablett 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus  
Üks närimistablett sisaldab toimeainena 500 mg hüdrotaltsiiti. 
Abiained: Mannitool, naatriumsahhariin, rohelise mündi maitseaine, naatriumtärklisglükolaat, talk, 
magneesiumstearaat.  
 
Kuidas Rutacid® toimib? 
Rutacid närimistabletid sisaldavad hüdrotaltsiiti, mittesüsteemselt toimivat antatsiidi. Hüdrotaltsiit 
vähendab maomahla happelisust ning vähendab ja leevendab seeläbi maohappe liigse 
eritumisega seotud sümptomeid. Ravimi toime on kiire ja lühiajaline. Magneesium- ja 
alumiiniumioonid vabanevad hüdrotaltsiidi võrgutaolisest struktuurist järk-järguliselt sõltuvalt maos 
leiduva happe kogusest.  
Lisaks happe neutraliseerimisele inaktiveerib hüdrotaltsiit pepsiini ning seob sapphappeid ja 
lüsoletsitiini. Viimased satuvad kaksteistsõrmiksoolest makku refluksi (soolesisaldise 
tagasiliikumine kaksteistsõrmiksoolest makku) käigus ning kahjustavad mao limaskesta. 
Hüdrotaltsiit tugevdab loomulikke kaitsemehhanisme, kaitstes seeläbi mao sisekesta ärritavate 
tegurite toime eest ning soodustades samaaegselt ka mao kahjustunud limaskesta paranemist.  
 
Millal Te peaksite Rutacid’i kasutama? 
Rutacid tablette kasutatakse mao ülihappesuse ja kõrvetiste sümptomaatiliseks raviks.  
 
Millal Te ei tohiks Rutacid’i kasutada? 
Ärge kasutage seda ravimit juhul, kui Teil on esinenud allergilisi reaktsioone hüdrotaltsiidi või mõne 
teise selle ravimi koostisosa suhtes; samuti juhul, kui Teil esineb raske neerutalitluse häire.  
 
Mida Te peaksite teadma enne Rutacid’i kasutama hakkamist? 
Halvenenud neerutalitlusega patsiendid tohivad Rutacid’i kasutada ainult lühikese aja jooksul ning 
väikestes annustes. Kuna Rutacid tabletid ei sisalda suhkrut, võivad neid kasutada ka 
suhkurtõvega patsiendid. Rutacid ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele.  
 
Rasedus ja imetamine  
Rutacid’i kasutamisel raseduse ajal või rinnaga toitmise perioodil kahjulikke toimeid esinenud ei 
ole. Sellegipoolest, kui Te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, konsulteerige 
enne mistahes ravimi kasutamist oma arstiga.  
 
Liiklusohtlikkus  
Hüdrotaltsiit ei halvenda Teie võimekust juhtida autot või töötada keeruliste mehhanismidega.  
 
Mida Te peaksite teadma, kui Te juba eelnevalt kasutate mõnda teist ravimit? 
Kui Te kasutate mõnda teist ravimit, konsulteerige oma arstiga. 
Sarnaselt teistele antatsiididele võib ka Rutacid vähendada tetratsükliinide, kinoloonide 
(tsiprofloksatsiini, ofloksatsiini), isoniasiidi, rifampitsiini, digoksiini, fenütoiini, rauapreparaatide ning 
kumariinide rühma kuuluvate ravimite imendumist.  
Rutacid’i ei tohi manustada samaaegselt teiste ravimitega, vaid vähemalt 1 kuni 2 tundi enne või 
pärast teiste ravimite sissevõtmist.  
 
Kuidas Te peaksite Rutacid’i manustama? 



Täiskasvanud manustavad 1...2 tabletti korraga, tavaliselt üks kuni kaks tundi pärast sööki ja enne 
magamaminekut või siis, kui neil tekivad sümptomid või kaebused. Tablette ei tohi tervelt alla 
neelata, vaid need tuleb enne allaneelamist hoolikalt peeneks närida.  
6…12-aasta vanused lapsed peaksid võtma poole täiskasvanute annusest.  
Juhul, kui Teie seisund mõne päeva jooksul pärast Rutacid’i kasutama hakkamist ei parane või 
sümptomid isegi süvenevad, konsulteerige oma arstiga.  
 
Mida teha siis, kui manustatud on liiga palju ravimit? 
Kui Te olete ravimit liiga palju manustanud, võtke ühendust oma arstiga. 
Selle kohta, et antud ravimi suurtes annustes sissevõtmine põhjustaks mürgistust, andmeid ei ole.  
Ettevaatus on vajalik halvenenud neerutalitlusega patsientide puhul.  
 
Kas Rutacid’il esineb ka kõrvaltoimeid? 
Juhul, kui Rutacid’i kasutatakse vastavalt soovitustele, esineb kõrvaltoimeid harva ning nad on 
kergekujulised.  
Soovitatutest suuremate annuste manustamisel võib tekkida kõhulahtisus.  
Kui Teil tekib mõni kõrvaltoime, katkestage ravimi kasutamine ning konsulteerige oma arsti või 
apteekriga.  
 
Kuidas Te peate Rutacid’i säilitama? 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppemist.  
Säilitada temperatuuril kuni 30°C, niiskuse ja valguse eest kaitstult.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Käsimüügiravim.  
 
Pakend 
20 või 60 blisterpakendisse pakendatud närimistabletti karbis.  
 
Tootja/müügiloa hoidja 
KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Sloveenia 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
K-Büroo Marketing OÜ, Kalevi 112/2, 50104 Tartu 
 
Infoleht kaasajastatud 
17. september 1998.  
 
Infoleht kooskõlastatud veebruaris 2002  


