
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

IDEOS 500 mg/400 RÜ, närimistabletid 
 

Kaltsium/kolekaltsiferool 
 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Ideos’t täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma. 
- 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. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on IDEOS närimistabletid ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne IDEOS närimistablettide võtmist 
3. Kuidas IDEOS närimistablette võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas IDEOS närimistablette säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON IDEOS NÄRIMISTABLETID JA MILLEKS SEDA 
KASUTATAKSE 
 
Ideos on kaltsiumi ja D-vitamiini lisand. 
 
See ravim on näidustatud: 
- Kaltsiumi ja D-vitamiini kombineeritud vaeguse vältimiseks ja raviks eakatel inimestel.  
- Kaltsiumi ja D-vitamiini täiendavaks manustamiseks lisaks spetsiifilisele luuhõrenemise 
ravile patsientidel, kellel esineb kaltsiumi ja D-vitamiini kombineeritud vaegus või risk selle 
tekkeks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE IDEOS NÄRIMISTABLETTIDE VÕTMIST 
 
Ärge võtke Ideos’t 
- kui te olete allergiline vitamiin D või Ideos närimistablettide mõne koostisosa suhtes.  
- kui kaltsiumi sisaldus teie veres ületab normi taseme (hüperkaltseemia). 
- kui teie uriiniga eritub liiga palju kaltsiumi (hüperkaltsiuuria). 
- kui teil on neerukivid (kudede kaltsifitseerumine). 
- kui teil on raske neerupuudulikkus, 
- kui teil esineb D-vitamiini liig organismis, 
- kui te olete pikaajaliselt liikumisvõimetu (voodirežiimil) ning teil on vere või uriini 
kaltsiumisisaldus liiga kõrge. 
 
KAHTLUSTE KORRAL PIDAGE PALUN NÕU ARSTI VÕI APTEEKRIGA. 



 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ideos 
- Kui tegemist on pikaajalise raviga. Sel juhul tuleb regulaarselt määrata uriiniga erituva 
kaltsiumi kogust ja kaltsiumi taset vereseerumis ning kontrollida teie neerufunktsiooni. Sõltuvalt 
kaltsiumi määramise tulemustest võib teie arst ravimi annust vähendada või ravi hoopis 
katkestada.  
- Kui te võtate täiendavalt suurtes annustes kaltsiumi ja D-vitamiini. Seda tohib teha ainult 
range meditsiinilise järelvalve all. 
- Kui saate samaaegselt ravi naatriumfluoriidi või bisfosfonaatidega. Pärast nimetatud ravimite 
võtmist on soovitatav oodata 2 tundi enne, kui võtate Ideos närimistablette. 
- Kui te saate samaaegselt ravi tetratsükliinide gruppi kuuluvate antibiootikumidega – sellisel 
juhul on soovitatav oodata 3 tundi enne, kui võtate Ideos närimistablette. 
- Kui teil esineb sarkoidoos (teatud krooniline lümfisõlmede ja sidekoe haigus) või 
neerupuudulikkus. 
 
KAHTLUSTE KORRAL PIDAGE PALUN NÕU ARSTI VÕI APTEEKRIGA. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid 
muid ravimeid. Eriti oluline on see südameglükosiidide, tetratsükliinide, täiendava D-vitamiini, 
naatriumfluoriidi, bisfosfonaatide, diureetikumide (organismist vett välja ajavate ravimite), 
epilepsiavastaste ravimite ja kortikosteroidide puhul.  
 
Võtmine koos toidu ja joogiga: 
Võimalikud on koostoimed toiduga, nt oblikhapet (sisaldub spinatis, rabarberis, hapuoblikas, 
jänesekapsas, kakaos, tees jne), fosfaate (sisaldub sealihas, singis, vorstides, töödeldud juustus, 
magusates kreemides, koolat sisaldavates jookides jne) või fütiinhapet (leidub täisteraviljades, 
kuivatatud köögiviljades, õlirikastes seemnetes, šokolaadis jne) sisaldavate toiduainetega. 
Oblikhappe- või fütiinhapperikaste toitude söömise ja Ideos närimistablettide manustamise vahele 
peab jääma vähemalt 2-tunnine intervall. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Raseduse ajal ei tohiks võtta rohkem kui 600 rahvusvahelist ühikut D-vitamiini ja 1500 mg 
kaltsiumi. See tähendab, et Ideos närimistablette ei tohiks võtta üle ühe tableti ööpäevas.   
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ideos närimistabletid ei tohiks teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutada.  
 
Oluline teave mõningate Ideos närimistablettide koostisainete suhtes 
Ideos närimistabletid sisaldavad sorbitooli  ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu 
teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
 
3. KUIDAS IDEOS NÄRIMISTABLETTE VÕTTA 
 
Võtke Ideos närimistablette alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus täiskasvanutele 2 tabletti ööpäevas.  
 
Ravim on mõeldud ainult täiskasvanutele, suukaudseks manustamiseks, tablette tuleb imeda või 
närida.  



 
Juhul kui teie arst on teisi annuseid soovitanud, järgige täpselt oma arsti antud juhiseid. 
 
Kui teil on tunne, et Ideos’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate Ideos närimistablette rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate Ideos närimistablette liiga suures annuses, võivad ilmneda järgmised sümptomid: 
iiveldus, oksendamine, sage urineerimine, intensiivne janutunne, kõhukinnisus, kõhuvalu, 
lihasnõrkus, vaimse seisundi häired, luuvalud, kaltsiumi ladestumine neerukoes (sh neerukivide 
teke) ning rasketel juhtudel südame rütmihäired.  
Nimetatud sümptomite ilmnemisel teatage niipea kui võimalik oma arstile, kes võtab vajalikke 
proove ning rakendab vastavaid meetmeid.  
Kroonilise üleannustamise korral võib tekkida veresoonte ja kudede lubjastumine.  
 
Kui te unustate Ideos närimistablette võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Ideos põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
- kõhukinnisus või kõhulahtisus 
- puhitus ja valu kõhu piirkonnas 
- iiveldus 
- vere või uriini kaltsiumisisalduse liigne tõus (ilmneb pikaajalise ravi korral) 
- nahapunetus, nahalööve ja nõgestõbi  
 
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. KUIDAS IDEOS NÄRIMISTABLETTE SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25° C. 
 
Ärge kasutage Ideos’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast „Kõlblik kuni“ 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 



Mida Ideos sisaldab: 
 
- Toimeained on kaltsium ja kolekaltsiferool (D3-vitamiin). Üks närimistablett sisaldab 1250 
mg kaltsiumkarbonaati (vastab 500 mg kaltsiumile) ja 400 RÜ kolekaltsiferooli (D3-vitamiin). 
 
- Abiained on ksülitool, sorbitool, povidoon, sidruni maitse- ja lõhnaaine (sidruni ja apelsini 
eeterlikud õlid, lõhnav litsea (litsea cubeba), maltodekstriin, kummiaraabik, naatriumtsitraat) ja 
magneesiumstearaat.  
 
Kuidas Ideos välja näeb ja pakendi sisu 
Närimistabletid. 
15 tabletti on pakendatud polüpropüleentuubi, 2 või 4 tuubi (30 või 60 tabletti) karpi. 
 
Müügiloa hoidja:  
Laboratoire Innotech International 
22 avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil 
Prantsusmaa 
 
Tootja:  
Innothera Chouzy 
Rue Rene Chantereau, L’Isle Vert 
41150 Chouzy-sur-Cisse, Prantsusmaa 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
Jelena Nazarova 
Aisa 8  
80017 Pärnu 
E-Mail: nazarova@hot.ee 
Tel./Fax: 44 27253 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: detsembris 2014 


