
PAKENDI INFOLEHT 
 
KOMPENSAN 
dihüdroksüalumiiniumnaatriumkarbonaat 
 
tabletid 
 
Käesolev pakendi infoleht sisaldab informatsiooni ravimi Kompensan kohta. 
Lugege infoleht läbi enne ravimi kasutamist. Kui midagi jäi ebaselgeks või tekkis 
küsimusi, konsulteerige oma arsti või apteekriga. Säilitage infolehte, Teil võib tekkida 
soov või vajadus seda veelkordselt lugeda. 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 
1 tablett sisaldab 340 mg dihüdroksüalumiinium-naatriumkarbonaati. 
Abiained: naatriumalginaat, magneesiumstearaat, sahharoos, piparmündiaroom, rohelise 
mündi aroom. 
 
Tootja: Pfizer, Saksamaa 
 
Müügiloa hoidja: 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20, 10127 Tallinn 
Tel. (0) 6 405 328 
Fax (0) 6 405 327 
 
Omadused: 
Kompensan on ravim, mis kuulub ravimitegruppi nimega antatsiidid. 
Kompensan leevendab mao ülehappesusest tingitud vaevusi. Toime algab kohe pärast 
manustamist ning kestab umbes 2...3 tundi. 
 
Näidustused:  
Mao ülihappesuse ja kõrvetiste sümptomaatiline ravi.  
Vastunäidustused 
Kompensan on vastunäidustatud järgmistel juhtudel: - ülitundlikkus ravimi ükskõik 
millise komponendi suhtes 
 - käärsoole ahenemine  
  -raskekujuline  neerupuudulikkus 
  -hüpofosfateemia 
  -kõhukinnisus 
Informeerige arsti kui teil esineb mõni ülaltoodud vastunäidustus. 
 
Enne Kompensani tarvitamist on kindlasti vajalik arstiga nõu pidada, kui 
põete neeruhaigusi või võtate muid ravimeid (sh looduslikke). 
 
Rasedus ja imetamine: 



Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma 
arsti. 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel 
Kompensan võib teiste ravimitega koosmanustamisel muuta viimaste imendumist. 
Selletõttu peab  Kompensani ja muude ravimite tarvitamisel olema 1...2-tunnine vahe. 
Eriti tuleb seda silmas pidada, kui võtate tetratsükliin- või kinoloonrühma kuuluvaid 
antibiootikume. 
Hapetsisaldavate jookide (puuviljamahlad, vein) ja Kompensani koosmanustamise 
tagajärjel suureneb alumiiniumi imendumine. Sama kehtib ka Kompensani ja kihisevate 
tablettide kooskasutamise kohta. Seda on eriti oluline teada neil, kes põevad 
neeruhaigusi.  
 
Annustamine 
Kui arst ei ole määranud teisiti, võtke 1...2 tabletti vastavalt vajadusele, söögikordade 
vahel või enne magamaminekut. Tabletid tuleb parema tulemuse saavutamiseks peeneks 
närida. Mitte lahustada ega tervelt alla neelata!     
Kui kaebused ei taandu, on vajalik arsti konsultatsioon. 
Tähelepanuks diabeetikutele:  1  Kompensani tablett sisaldab 0,64 g sahharoosi (ca 0,05 
LÜ). 
 
Kõrvaltoimed 
Suurte annuste korral võib tekkida kõhukinnisus,  eriti aeglustunud soolemotoorika või 
ebapiisava vedelikutarbimise puhul. Neerupuudulikkuse korral võib tekkida väsimus või 
meeleolumuutus. Selliste nähtude ilmnemisel võtke ühendust oma arstiga. 
 
 
Pakend 
340 mg tabletid, 20 tabletti läbipaistvas blisterpakendis. 
 
Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas! 
Mitte tarvitada peale pakendile trükitud  kõlblikkusaja lõppemist! 
 
Säilitada temperatuuril kuni 30° C. 
 
Käesolev infoleht ei sisalda kõiki andmeid  ravimi Kompensan kohta.  Kui Teil on 
küsimusi, pöörduge arsti või apteekri poole. 
 
Kompensan on Pfizer Inc. registreeritud kaubamärk. 
 
 
Infoleht on kooskõlastatud oktoobris 2000. 


