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PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Ibuprofen Alpharma’t täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 4 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti 
poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Ibuprofen Alpharma ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen Alpharma võtmist 
3. Kuidas Ibuprofen Alpharma’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Ibuprofen Alpharma säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Ibuprofen Alpharma Tablets 400 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid  
Ibuprofenum 
 
 
- Toimeaine on ibuprofeen. 
- Abiained on kroskarmelloosnaatrium, kolloidne ränidioksiid, polüetüleenglükool, 

naatriumlaurüülsulfaat, E122, E171, E460, E463, E464, E553b. 
 

Müügiloa hoidja ja tootja 
Alpharma Limited, Barnstaple, EX32 8NS, Ühendkuningriik. 
 
 
1. MIS RAVIM ON IBUPROFEN ALPHARMA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ibuprofen Alpharma roosad õhukese polümeerikilega kaetud tabletid sisaldavad 400 mg toimeainet 
ibuprofeeni. 
Pakendis on 10 õhukese polümeerikilega kaetud tabletti.  
 
Ibuprofeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastateks ravimiteks. 
Nendel ravimitel on palavikku alandav, valuvaigistav ja vähene põletikuvastane toime. 
 
Näidustus 
Ibuprofen Alpharma tablette kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu, valuliku menstruatsiooni ja 
palaviku korral. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE IBUPROFEN ALPHARMA VÕTMIST 
 
Ärge võtke Ibuprofen Alpharma’t: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Ibuprofen Alpharma mõne koostisosa suhtes;  
- kui te olete ülitundlik (allergiline) atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA suhtes (ravimi 

manustamine on esile kutsunud hinagamisraskusi, vesine nohu, näo, kõri või keele turse või 
nahalööbe); 

- kui teil on või on olnud maohaavand; 
- alates raseduse 20ndast nädalast. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibuprofen Alpharma: 
- kui teil esineb mõni mao- või soolehaigus; 
- kui teil on või on olnud bronhiaalastma; 
- kui teil on olnud mõni neeru-, maksa-, südamehaigus, verehaigus või kõrge vererõhk. 
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Rasedus 
Ibuprofeeni kasutamist tuleks vältida kuni raseduse 20nda nädalani. Raseduse 20ndast nädalast alates 
on ibuprofeen vastunäidustatud. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
 
Imetamine 
Ibuprofeen imendub rinnapiima väga väikestes kontsentratsioonides, mistõttu on ebatõenäoline tema 
mõju imikule rinnaga toitmise ajal. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Ibuprofen Alpharma ei mõjuta reaktsioonikiirust. 
 
Oluline teave mõningate Ibuprofen Alpharma koostisainete suhtes:  
Tabletid sisaldavad värvainet karmosiini (E122), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Teatage oma arstile, kui te kasutate teisi ravimeid, nagu antikoagulandid (verehüübivust vähendavad 
ravimid, nt varfariin), diureetikumid (vett väljutavad ravimid, mida kasutatakse südamehaiguste ja 
kõrge vererõhu korral, nt furosemiid või bendroflumetatsiid); kõrgvererõhutõve ravimid (nt 
kaptopriil); südamehaiguste ravimid(nt digoksiin); liitium; takroliimus; zidovudiin (AIDS’i ravim); 
metotreksaat; tsüklosporiin; mifepristoon (abordiravim), mida on võetud viimase 12 päeva jooksul; 
teised valuvaigistid (nt atsetüülsalitsüülhape või ketorolak); glükokortikosteroidid (nt prednisoloon) ja 
kinoloonantibiootikumid infektsioonide raviks (nt tsiprofloksatsiin). 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
3. KUIDAS IBUPROFEN ALPHARMA’t VÕTTA 
 
Võtke Ibuprofen Alpharma’t vastavalt allpool toodud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. Ibuprofeeni tablett on soovitatav võtta koos toiduga või pärast sööki. Tabletid 
neelata alla ja juua peale klaasitäis vett. 
 
Tavalised annused on järgmised: 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed (sh eakad patsiendid): 1200…1800 mg ööpäevas, mis 
manustatakse osadeks jagatuna, kuni 2400 mg ööpäevas. Mõnel patsiendil piisab annusest 600…1200 
mg ööpäevas. 
 
Alla 12-aastased lapsed: 20...40 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks.  
Alla 40 kg kehakaaluga lastel või kui tablettide manustamine ei ole sobiv, on soovitatav kasutada 
sobivamat ravimvormi. 
 
Eakad: kui teil on neeru- või maksatalitluse haired, võib arst teile määrata väiksema annuse ja teie 
tervislikku seisundit hoolega jälgida. 
 
Valuliku menstruatsiooni korral: 400 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega). 
 
Ibuprofeeni ei tohi ilma arsti korralduseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata 
põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust. 
Samuti konsulteerige arstiga, kui sümptomid halvenevad kasutamisel kauem kui 4 päeva jooksul. 
 
Kui te võtate Ibuprofen Alpharma’t rohkem kui ette nähtud: 
Kui olete võtnud rohkem tablette kui ette kirjutatud, võtke otsekohe ühendust arstiga või helistage 
kiirabisse. Võtke järelejäänud tabletid ja ravimipurk endaga kaasa. 
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Kui te unustate Ibuprofen Alpharma’t võtta: 
Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke 
kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.  
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Ibuprofen Alpharma põhjustada kõrvaltoimeid, eriti ravi alguses. 
 
Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed: 
Seedetrakt – halb enesetunne, kõhulahtisus, seedehäire, kõhuvalu, veri väljaheites, must, tõrva 
meenutav lehkav väljaheide, suuõõne limaskesta veritsemine või haavandid suuõõnes, eriti eakatel. 
Harva maopõletik, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand või haavandi rebend. 
Allergilised reaktsioonid – nahalööbed, millega võib kaasneda sügelus või villide moodustumine ja 
mis mõnikord võivad olla raskekujulised, näo ja keele turse, hingamisraskus ja astma ägenemine.  
Allergilise reaktsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust kiirabiga. 
Süda ja veresoonkond – vedelikupeetus, eriti pahkluude piirkonnas. 
Teised harvaesinevad kõrvaltoimed – neerukahjustus, maksakahjustus, ikterus (naha ja silmade 
kollasus), nägemishäired, peavalu, tundlikkuse häired (eriti sõrmedes ja varvastes), depressioon, 
segasus, hallutsinatsioonid, kumin ja kohin kõrvus, pearinglus, halb enesetunne, väsimus, uimasus, 
psoriaasi ägenemine ja naha valgustundlikkus. 
Ibuprofeen võib muuta ka verepilti. Kui teil tekivad sagedamini verevalumid, ninaverejooks, 
kurguvalu või infektsioonid, siis paluge oma arstil võtta endalt vereproov. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
5.  IBUPROFEN ALPHARMA SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25º, niiskuse eest kaitstult. 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
CentralPharma Communications OÜ 
Poska 51 A 
10150 Tallinn 
Tel: +372 6 015 540 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2006  
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PAKENDI INFOLEHT 
 

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla 

neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Ibuprofen Alpharma ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen Alpharma võtmist 
3. Kuidas Ibuprofen Alpharma’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Ibuprofen Alpharma säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Ibuprofen Alpharma Tablets 400 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid  
Ibuprofenum 
 
 
- Toimeaine on ibuprofeen. 
- Abiained on kroskarmelloosnaatrium, kolloidne ränidioksiid, polüetüleenglükool, 

naatriumlaurüülsulfaat, E122, E171, E460, E463, E464, E553b. 
 

Müügiloa hoidja ja tootja 
Alpharma Limited, Barnstaple, EX32 8NS, Ühendkuningriik. 
 
 
1. MIS RAVIM ON IBUPROFEN ALPHARMA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ibuprofen Alpharma roosad õhukese polümeerikilega kaetud tabletid sisaldavad 400 mg toimeainet 
ibuprofeeni. 
Pakendis on  20 või 50 õhukese polümeerikilega kaetud tabletti.  
 
Ibuprofeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastateks ravimiteks. 
Nendel ravimitel on palavikku alandav, valuvaigistav ja vähene põletikuvastane toime. 
 
Näidustus 
Ibuprofen Alpharma tablette kasutatakse reumaatiliste haiguste, nõrga kuni mõõduka valu, valuliku 
menstruatsiooni ja palaviku korral. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE IBUPROFEN ALPHARMA VÕTMIST 
 
Ärge võtke Ibuprofen Alpharma’t: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Ibuprofen Alpharma mõne koostisosa suhtes;  
- kui te olete ülitundlik (allergiline) atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA suhtes (ravimi 

manustamine on esile kutsunud hinagamisraskusi, vesine nohu, näo, kõri või keele turse või 
nahalööbe); 

- kui teil on või on olnud maohaavand; 
- alates raseduse 20ndast nädalast. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibuprofen Alpharma: 
- kui teil esineb mõni mao- või soolehaigus; 
- kui teil on või on olnud bronhiaalastma; 
- kui teil on olnud mõni neeru-, maksa-, südamehaigus, verehaigus või kõrge vererõhk. 
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Rasedus 
Ibuprofeeni kasutamist tuleks vältida kuni raseduse 20nda nädalani. Raseduse 20ndast nädalast alates 
on ibuprofeen vastunäidustatud. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
 
Imetamine 
Ibuprofeen imendub rinnapiima väga väikestes kontsentratsioonides, mistõttu on ebatõenäoline tema 
mõju imikule rinnaga toitmise ajal. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Ibuprofen Alpharma ei mõjuta reaktsioonikiirust. 
 
Oluline teave mõningate Ibuprofen Alpharma koostisainete suhtes:  
Tabletid sisaldavad värvainet karmosiini (E122), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Teatage oma arstile, kui te kasutate teisi ravimeid, nagu antikoagulandid (verehüübivust vähendavad 
ravimid, nt varfariin), diureetikumid (vett väljutavad ravimid, mida kasutatakse südamehaiguste ja 
kõrge vererõhu korral, nt furosemiid või bendroflumetatsiid); kõrgvererõhutõve ravimid (nt 
kaptopriil); südamehaiguste ravimid(nt digoksiin); liitium; takroliimus; zidovudiin (AIDS’i ravim); 
metotreksaat; tsüklosporiin; mifepristoon (abordiravim), mida on võetud viimase 12 päeva jooksul; 
teised valuvaigistid (nt atsetüülsalitsüülhape või ketorolak); glükokortikosteroidid (nt prednisoloon) ja 
kinoloonantibiootikumid infektsioonide raviks (nt tsiprofloksatsiin). 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
3. KUIDAS IBUPROFEN ALPHARMA’t VÕTTA 
 
Võtke Ibuprofen Alpharma’t alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu arsti või apteekriga. Ibuprofeeni tablett on soovitatav võtta koos toiduga või pärast sööki. 
Tabletid võtta vastavalt ettekirjutusele, neelata alla ja juua peale klaasitäis vett. 
 
Tavalised annused on järgmised: 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed (sh eakad patsiendid): 1200…1800 mg ööpäevas, mis 
manustatakse osadeks jagatuna, kuni 2400 mg ööpäevas. Mõnel patsiendil piisab annusest 600…1200 
mg ööpäevas. 
 
Alla 12-aastased lapsed: 20...40 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks 
Alla 40 kg kehakaaluga lastel või kui tablettide manustamine ei ole sobiv, on soovitatav kasutada 
sobivamat ravimvormi. 
 
Eakad: kui teil on neeru- või maksatalitluse haired, võib arst teile määrata väiksema annuse ja teie 
tervislikku seisundit hoolega jälgida. 
 
Ibuprofeeni ei tohi ilma arsti korralduseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata 
põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust. 
Samuti konsulteerige arstiga, kui sümptomid halvenevad kasutamisel kauem kui 4 päeva jooksul. 
 
Kui te võtate Ibuprofen Alpharma’t rohkem kui ette nähtud: 
Kui olete võtnud rohkem tablette kui ette kirjutatud, võtke otsekohe ühendust arstiga või helistage 
kiirabisse. Võtke järelejäänud tabletid ja ravimipurk endaga kaasa. 
 
Kui te unustate Ibuprofen Alpharma’t võtta: 
Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke 
kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.  
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4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Ibuprofen Alpharma põhjustada kõrvaltoimeid, eriti ravi alguses. 
 
Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed: 
Seedetrakt – halb enesetunne, kõhulahtisus, seedehäire, kõhuvalu, veri väljaheites, must, tõrva 
meenutav lehkav väljaheide, suuõõne limaskesta veritsemine või haavandid suuõõnes, eriti eakatel. 
Harva maopõletik, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand või haavandi rebend. 
Allergilised reaktsioonid – nahalööbed, millega võib kaasneda sügelus või villide moodustumine ja 
mis mõnikord võivad olla raskekujulised, näo ja keele turse, hingamisraskus ja astma ägenemine.  
Allergilise reaktsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust kiirabiga. 
Süda ja veresoonkond – vedelikupeetus, eriti pahkluude piirkonnas. 
Teised harvaesinevad kõrvaltoimed – neerukahjustus, maksakahjustus, ikterus (naha ja silmade 
kollasus), nägemishäired, peavalu, tundlikkuse häired (eriti sõrmedes ja varvastes), depressioon, 
segasus, hallutsinatsioonid, kumin ja kohin kõrvus, pearinglus, halb enesetunne, väsimus, uimasus, 
psoriaasi ägenemine ja naha valgustundlikkus. 
Ibuprofeen võib muuta ka verepilti. Kui teil tekivad sagedamini verevalumid, ninaverejooks, 
kurguvalu või infektsioonid, siis paluge oma arstil võtta endalt vereproov. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
5.  IBUPROFEN ALPHARMA SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25º, niiskuse eest kaitstult. 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
CentralPharma Communications OÜ 
Poska 51 A 
10150 Tallinn 
Tel: +372 6 015 540 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2006  
 
 


