
Pakendi infoleht.  
Enne ravimi kasutamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Küsimuste tekkimisel pidage nõu arstiga. 
Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased. 
 
Cetirizin-SL 
Tsetirisiin divesinikloriid 
 
Kaetud tabletid 
 
Müügiloa hoidja: 
SLOVAKOFARMA, HLOHOVEC, Slovakkia Vabariik 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Toimeaine: 1 kaetud tablett sisaldab 10 mg tsetirisiini divesinikkloriidina 
Abiained: Mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, polüvidoon, kolloidne ränidioksiid, 
magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 400 monostearaat, propüleenglükool, titaandioksiid E 
171. 
 
Ravimigrupp 
Histamiin H1 antagonist, allergiavastane ravim. 
 
Omadused 
Tsetirisiin on tugevatoimeline antihistamiinne ja allergiavastne ravim, mis tekitab tavalistes 
raviannustes uimasust ainult vähesel määral. Ravim pärsib histamiiniga seotud varajast tüüpi allergilist 
reaktsiooni, põletikuliste rakkude migratsiooni, eeskätt eosinofiilide liikumist ja hilistüüpi allergilise 
reaktsiooni puhul esinevat füsioloogiliste põletikuainete vabastamist. 
Tänu tsetirisiini pikale toimeajale saab ravimit manustada täiskasvanutelele ja vanematele lastele 
ainult üks kord päevas. 
 
Näidustus 
Cetirizin-SL on näidustatud allergilise nohu ja silma sidekesta põletiku (konjunktiviidi) 
sümptomaatiliseks raviks ning nõgestõve sümptomaatilisekse raviks. 
Ravim on mõeldud täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele. 
 
Vastunäidustus 
Cetirizin-SL ei tohi manustada teadaoleva ülitundlikkuse korral toimeaine või ravimi abiainete suhtes. 
Alla 6-aastastele lastele ja tugeva neerukahjustuse korral. 
Informeerige arsti kui teil esineb mõni loetletud vastunäidustustest. 
 
Kõrvaltoimed 
Nagu kõik ravimid, võib ka Cetirizin-SL põhjustada kõrvaltoimeid. 
Ravimi manustamise järgselt on täheldatud järgmisi kergeid mööduvaid kõrvaltoimeid:  
sageli suukuivus,  
aeg-ajalt seedetrakti ärritusnähud (kõhupuhitus, kõhuvalu); 
harva: uimasus, peavalu, pearinglus, rahutus, ärrituvus; 
üksikjuhtudel võivad tekkida naha ülitundlikkusreaktsioonid ja angioödeem (kudede turse). 
Kui teil tekib mõni ülalnimetatud toimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja informeerige sellest oma 
raviarsti.  
Kõrvaltoimete ilmnemisel või mõne muu ebatavalise reaktsiooni tekkimisel pidage arstiga nõu ravimi 
edasise kasutamise suhtes (või lapsele manustamise osas). 
 
Koostoimed 
Senini ei ole andmeid ravimi koostoimest teiste ravimite või alkoholiga (vere alkoholi sisaldus kuni 
0,7 g/l). Sellegipoolest tuleb alkoholi tarbimisest ravi ajal tsetirisiiniga hoiduda. Allergiatesti 



teostamise vajadusel tuleb 3 päeva enne seda lõpetada tsetirisiinravi. Ettevaatust koos 
kesknärvisüsteemi toimivate depressantidega kasutamisel. 
Informeerige arsti kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest. 
 
Annused 
Annuse määrab igal haigusjuhtumil arst. Tavapärased annused on järgmised:  
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 10 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas. 
6…12-aastased lapsed kehakaaluga 30 kg või rohkem: 10 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas või 5 mg 
(pool tabletti) 2 korda ööpäevas (hommikul ja õhtul). 
6...12-aastased lapsed kehakaaluga alla 30 kg: 5 mg (pool tabletti) üks kord ööpäevas. 
Kliinilised uuringud lastega pole kestnud üle nelja nädala. 
Alla 6-aastastele lastele ei sobi Cetirizin-SL 10 mg tablett toimeaine suure sisalduse tõttu.  
Praeguseni ei ole andmeid, et normaalse neerufunktsiooniga eakatel inimestel tuleks annust 
vähendada.  
Tsetirisiin on vastunäidustatud tugeva neerukahjustuse korral. Mõõduka neerupuudulikkusega 
patsientidel vähendatakse annust poole võrra. 
Ettevaatus on vajalik kerge kuni mõõduka neerukahjustuse või maksapuudulikkuse korral. 
 
Tähelepanu! 
Tervetel vabatahtlikel läbi viidud kliinilised uuringud tsetirisiiniga annuses 20...25 mg ei näidanud 
toimet tähelepanuvõimele või reaktsioonikiirusele, kuid kõrvaltoimetena võivad tekkida uimasus ja 
pearinglus. 
Sellegipoolest ei tohi ületada soovitatud ööpäevast annust, eriti kui te juhite autot või käsitsete 
masinaid. 
Tsetirisiin võib kõrvaltoimena põhjustada suukuivust. Seetõttu võib mõnedel patsientidel pikaajaline 
ravi tsetirisiiniga suurendada riski kaariese tekkeks. Suuhügieen on seetõttu väga oluline. Annuse 
kohaldamine vanuritel ei ole vajalik. 
Puuduvad piisavad kliinilised uuringud tsetirisiini kasutamisest raseduse ajal. 
Tsetirisiini määramine raseduse ajal peab olema hästi põhjendatud. Kasutamist raseduse ajal tuleks 
vältida. Ravim imendub rinnapiima, mistõttu imetamise ajal on ravimi kasutamine vastunäidustatud. 
Küsi oma arstilt nõu Cetirizin-SL kasutamise kohta koos teiste ravimitega 
 
Üleannustamine 
Üleannustamisel võib tekkida uimasus (kuni 60 mg/kg) ning lastel rahutus ja ärrituvus. Võivad 
avalduda ka kolinoblokeerivad toimed (kusepeetus, märkimisväärne suukuivus, kõhukinnisus).  
Raske mürgistuse korral tuleb teha maoloputus ja järgida tavalisi mürgitustamise võtteid nii kiiresti 
kui võimalik. Ägeda mürgituse korral (paanika, krambid) manustada diasepaami.  
Ainult väikese osa manustatud tsetirisiini annusest (umbes 9%) saab eemaldada hemodialüüsiga. 
Üleannustamise korral, eriti lastel, kutsuge viivitamatult meditsiiniline abi. Spetsiifiline vastumürk 
puudub. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg 
Ravimit ei tohi kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
Säilitada toatemperatuuril 15°C...25°C, niiskuse ja valguse eest kaitstud kohas. 
Hoida laste eest kaitstud ja kättesaamatus kohas. 
 
Pakend 
Pakendis 10, 20, 30, või 50 kaetud tabletti. 
 
Teksti viimase läbivaatamise kuupäev 
Juuli, 2001. 
 
Infoleht kooskõlastatud juuli 2003. 


