
Pakendi infoleht! 
Enne ravimi tarvitamist palun lugeda infoleht hoolikalt läbi. Küsimuste tekkimisel pidage 
nõu arstiga. 
Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat 
sarnased. 
 
MEDIPYRIN® 120 MG/5 ML 
PARATSETAMOOL 
 
SIIRUP 
 
Tootja/Müügiloa hoidja  
SLOVAKOFARMA, Hlohovec, SlovakkiaVabariik 
 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: Siirup. Annustamissüstlatäis siirupit (5 ml) sisaldab 
120 mg paratsetamooli. 
Abiained: maasika-aroomiaine, punane värvaine 4R, naatriumtsitraat, sidrunhape, 
naatriumsahhariin dihüdraat, naatriumbensoaat, karmelloosnaatrium, 85% glütserool, 
makrogool 400, Lycasin® 80/55 (linnasesiirup), puhastatud vesi. 
 
Ravimirühm 
Palaviku ja valuvastane ravim 
 
Omadused 
Medipyrin siirupi toimeaine, paratsetamool, leevendab valu ja alandab palavikku. 
Ravimil on kiire toime algus. Paratsetamool ei põhjusta seedetrakti ärritust.. Meeldiva 
maasikamaitsega siirup on ette nähtud kasutamiseks peamiselt nakkus-, külmetushaiguse 
või mõne muu haigusega kaasuva palaviku langetamiseks lastel.  
Ravim sobib kasutamiseks erineva põhjusega tekkinud valu leevendamiseks (nt hamba 
lõikumine, hambavalu, kurguvalu, peavalu, lihas- ja liigesvalu, kõrvapõletikuga kaasuv 
valu, kergete traumadega kaasuv valu). 
Ravimi soovitatakse peamiselt lastele alates 3-kuust kuni 12-aastani.  
 
Hoiatused 
Enneaegsetele imikutele ja alla 3-kuu vanustele imikutele tohib ravimit anda vaid suure 
ettevaatusega ja arsti ettekirjutusel. 
 
Näidustused 
Palavik. Nõrk valu. 
 
 
Vastunäidustused 
Mitte kasutada teadaoleval ülitundlikkusel paratsetamoolile või siirupi mistahes abiainele 
või tõsise neeru ja maksapuudulikkuse korral, ägeda maksapõletiku korral, glükoos-6-
fosfaat dehüdrogenaas defitsiidi korral. 



Informeerige arsti, kui teil/teie lapsel esineb mõni eeltoodud vastunäidustus. 
 
Kõrvaltoimed 
Kõrvaltoimete esinemise võimalus on väike, kui ravimit kasutatakse nii, nagu ette nähtud. 
Üksikjuhtudel on tekkinud iiveldus, oksendamine, allergilised reaktsioonid (nt naha 
punetus, sügelus, lööve). Erandjuhtudel on tekkinud maksapuudulikkus, eriti pikaaegsel 
suurte annuste kasutamisel. 
Kõrvaltoimete esinemisel või muude ebatavaliste reaktsioonide tekkimisel 
konsulteerige arstiga Medipyrin siirupi edasise kasutamise osas teie lapsel. 
 
Koostoimed 
Medipyrin siirup ja teised samaaegselt manustatavad ravimid võivad anda omavahel 
koostoimeid. Seetõttu on väga oluline informeerida oma arsti kõikidest teistest teie 
lapsele manustatavatest ravimitest või nendest, mida kavatsetakse manustama 
hakata, nii retseptiravimitest kui käsimüügist ostetud ravimitest. 
Medipyrin siirupi kasutamine koos teatud unerohtude, krambivastaste ravimite, 
verehüübimist pärssivate ravimite ja teatud antibiootikumidega ning alkoholiga võib 
tekitada maksakahjustust. 
 
Annustamine ja manustamisviis 
 
Üldine annustamisskeem vastavalt vanusele: 

Vanus Ühekorde annus  
kasutades annustamissüstalt 

2...3 kuud 2,5 ml 
3 kuud…1 aasta 2,5...5 ml 

1...6 aastat 5...10 ml 
6...12 aastat 10...20 ml 

 
 
Annustamist võib vajadusel korrata, kuid vähemalt 6-tunniste vaheaegadega. Ööpäevas ei 
tohi võtta rohkem kui 4 annust. Ühekordne annus lastel on 10…15 mg/kg kehakaalu 
kohta; ööpäevane maksimaalne koguannus on 60 mg/kg kehakaalu kohta. 
Mitte ületada soovitatud annuseid! 
Manustamisviis 
Pakend sisaldab annustamissüstalt. Aseta annustamissüstal siirupi pudelisse ja tõmba 
sealt vajalik kogus siirupit (vajaliku annuse tähiseni). Pärast manustamist pese süstal 
jooksva vee all puhtaks. 
Siirupit võetakse toidukordade vahel piisava koguse vedelikuga. 
 
Ettevaatust! 
Medipyrini siirupi kasutamise ajal ei tohi lapsele anda ühtki paratsetamooli sisaldavat 
teist ravimit.  
Kui haiguse sümptomid ei leevene 3 päevaga, pea nõu arstiga. 
Rinnapiimatoidul olevatele lastele tohib siirupit anda ainult arsti loal. 



Kõrge palavik, tugev pikaaegne kurguvalu, köha, peavalu, lööve, iiveldus ja oksendamine 
koos kõhuvaluga on mingile tõsisele haigusele viitavad sümptomid, mille puhul tuleb 
kohe kutsuda arstiabi. 
Neerupuudulikkuse korral tuleb annust vastavalt arsti juhistele täpsustada. 
Ravim sisaldab glütserooli (11 g 100 ml siirupi kohta), mis võib suuremates annustes 
tekitada peavalu, seedehäireid ja kõhulahtisust.  
 
Üleannustamine 
Medipyrin siirupi üleannustamine võib tekitada rasket makskahjustust. Üleannustamise 
tunnused esimese 24 tunni jooksul on oksendamine, isukaotus, suurenenud higistamine ja 
kahvatus. 
Üleannustamise kahtlusel või kui siirupit on eksikombel võtnud laps, kutsuge kohe 
kiirabi! 
 
Rasedus ja imetamine 
Paratsetamooli kasutamisest tuleks hoiduda raseduse esimesel trimestril.  
Imetamine. 
Paratsetamool eritub rinnapiima kliiniliselt ebaolulises koguses. 
 
Kõlblikkusaeg ja säilitamine 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
Hoida temperatuuril 15…25 C, niiskuse ja valguse eest kaitstult. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
 
Infoleht kooskõlastatud mais 2002. 
 


