
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt käesolevat infolehte. 
 
EFFERALGAN  500 mg tabletid 
paratsetamool 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli 
Paracetamolum 
Abiained: 
Povidoon, naatriumkrosskarmelloos, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, hüpromelloos, 
glütseroolbehenaat. 
Omadused 
Paratsetamoolil on valuvaigistav ja palavikku alandav toime. 
See ravim on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja noorukitele kehakaaluga üle 35 kg (12 aastased 
ja vanemad). Lugege hoolikalt lõiku Annused. 
Lastele kehakaaluga alla 35 kg on olemas teised paratsetamooli sisaldavad ravimid. Pidage nõu oma 
arsti või apteekriga lapsele sobiva ravimi leidmiseks. 
Näidustused 
Palavik ja nõrk valu 
Vastunäidustused 
Ülitundlikkus ravimi mõne koostisaine suhtes, raske maksahaigus. Ravim ei ole sobiv alla 12-
aastastele lastele 
Hoiatused 
Selle ravimi toimeaineks on paratsetamool. Ka teised ravimid võivad sisaldada paratsetamooli. 
Üleannustamise vältimiseks ärge kasutage neid samaaegselt. 
Haigusnähtude püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige arstiga. 
Rasedus ja imetamine 
Raseduse või imetamise ajal võib ravimit kasutada ainult arsti loal 
Kõrvaltoimed 
Nagu kõik ravimid võib ka see põhjustada kergemaid või raskemaid kõrvaltoimeid. 
Harva on täheldatud nahalööbeid või allergilisi reaktsioone. Nende tekkimisel lõpetage ravimi 
kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga. 
Väga harva on täheldatud trombotsüütide arvu vähenemist. See võib põhjustada nina limaskesta ja 
igemete veritsusi. 
Koostoimed 
Informeerige oma arsti alati kõikidest kasutatavatest ravimitest, sealhulgas nendest, mida olete ostnud 
ilma retseptita. 
Kasutamine 
Tablett tuleb alla neelata tervena koos joogiga (näiteks vesi, piim või mahl) 
Annused 
Täiskasvanud 
Täiskasvanutele ja noorukitele kehakaaluga üle 50 kg (15 aastat ja vanemad) on tavaliseks annuseks 
üks kuni kaks tabletti (sõltuvalt valu tugevusest). Annust võib vajadusel korrata, kuid mitte varem kui 
4 tunni möödudes. 
Ööpäevas ei tohiks võtta rohkem kui kuus tabletti (3 grammi paratsetamooli). 
Kahe manustamiskorra vaheline aeg peab olema vähemalt neli tundi, neerupuudulikkusega haigel 
vähemalt 8 tundi. 
Lapsed 
Paratsetamooli annus sõltub lapse kehakaalust ning ei tohi ületada 60 mg/kg ööpäevas jagatuna neljale 
manustamiskorrale, st 15 mg/kg iga 6 tunni järel. 
Noorukitele kehakaaluga 35...50 kg (umbes 12...–15-aastased) 1 tablett. Annust võib vajadusel 6 tunni 
möödudes korrata, kuid mitte rohkem, kui 4...6 tabletti ööpäevas. 
Ärge ületage lastele lubatud annust 60 mg/kg ööpäevas. 
Üleannustamine 
Lastel on mürgistuse oht suurem. Nii soovitatust suurema annuse manustamine ravi eesmärgil kui ka 
juhuslik olmemürgistus võivad põhjustada tõsise pöördumatu maksakahjustuse. Mürgistuse tunnused: 
iiveldus, oksendamine, isutus, kahvatus, kõhuvalu ilmnevad tavaliselt 24 tunni jooksul. 



Üleannustamise esmaabiks tuleb kiiresti teha maoloputus allaneelatud ravimi eemaldamiseks ja 
manustada sobivat vastumürki.. 
Üleannustamise kahtluse korral kutsuda arst (kiirabi) 
Pakend 
16 tabletti blisterpakendis 
Säilitamine 
Säilitada temperatuuril kuni 30°C 
Pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.  
Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas 
Tootja ja müügiloa hoidja 
Laboratoires UPSA 
304, av Dr. Jean Bru 
47000 Agen – Prantsusmaa 
Müügiloa number: 410903 
Infoleht on kooskõlastatud: 04. aprill 2003. 
 
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu arsti või apteekriga. 


