
Pakendi infoleht. 
Enne tarvitamist lugege hoolikalt infolehte, lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu 
arsti või apteekriga. 
 
KIDDI Pharmaton 

Siirup  
 
Ravimvorm ja toimeainete sisaldus. 
15 ml siirupit sisaldab: 
 lüsiinvesinikkloriidi    300,0 mg  

kaltsiumi     130,0 mg 
 fosforit      200,0 mg 
 viatmiin B1     3,0 mg 
 vitamiin B2     3,5 mg 

vitamiin B6     6,0 mg 
 viamiin D3     600 RÜ 
 viatmiin E     15,0 mg 
 nikotiinamiidi     20,0 mg 
 Deks-pantenooli     10,0 mg 
Abiainetena lõhnaaineid, säilitusaineid kaaliumsorbaati (E 202) ja naatriumbensoaati (E 211), 
magusaineid sahhariini ja sorbitooli. 
Omadused. 
KIDDI Pharmaton sisaldab vitamiine ja mineraalaineid, mis tugevdavad lapse ja nooruki 
organismi kasvuperioodil, kuid sobib ka teistele vanusegruppidele haigusjärgsel 
paranemisperioodil.  
B-grupi vitamiinid on vajalikud normaalseks ainevahetuseks. Kaltsium ja fosfor on vajalikud 
luude kasvuks. Neid saab organism peamiselt piimatoodetest. 
Näidustused. 
Kaltsiumi, fosfori, lüsiini ja vitamiinide vaeguse vältimine lastel. 
Annustamine. 
1…5-aastasele lapsele 7,5 ml (1 ½ teelusikatäit) ööpäevas. 
Kooliealisele lapsele, noorukile ja täiskasvanule 15 ml (1 supilusikatäis) ööpäevas. 
KIDDI Pharmaton siirupit on soovitatav võtta enne hommiku- või lõunasööki. Siirupit võib 
lahjendada veega või segada toiduga. 
Ärge ületage soovitatud annust!  
Vastunäidustused. 
Kaltsiumi ainevahetuse häired (kaltsiumi suurenenud sisaldus organismis, kaltsiumi eritumise 
suurenemine). Vitamiini D üleküllus organismis või 
koosmanustamine mõne vitamiini D sisaldava teise ravimiga. Neerupuudulikkus. Ülitundlikkus 
preparaadi mõne komponendi suhtes. 
Kasutamine raseduse ja imetamise ajal.  
Preparaadi ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Kasutamise vajaduse raseduse- või 
rinnapiimaga toitmise ajal peab otsustama arst. 
Ettevaatust. 
Ilma arsti ettekirjutuseta soovitatud annuseid pikema perioodi jooksul mitte ületada. 
Kõrvaltoimed. 
Soovitatud annuste manustamisel ei ole kõrvaltoimeid täheldatud. Kõrvaltoimete ilmnemisel 
konsulteerige kohe arstiga. 
Koostoimed teiste ravimitega. 
Ei ole teada. Informeerige arsti kõigist teistest teie poolt kasutatavatest ravimitest. 
Tähelepanu! 
Vitamiini B2 sisaldus Kiddi Pharmaton’is võib põhjustada uriini värvumise kollaseks. See on 
tervisele täiesti ohutu. 
Apelsiniessentsi sisalduse tõttu võib siirup olla hägune. Enne kasutamist hoolikalt loksutada. 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. 
Säilitada suletud pudelis, toatemperatuuril kuni +25o, niiskuse eest kaitstult, lastele 
kättesaamatus kohas. 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Pakend. 
100 või 200 ml siirupit pudelis.  



 
Müügiloa hoidja. 
UAB Norameda 
Meistru 8a, Vilnius 
Leedu Vabariik 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co 
Birkendorfer Str 65D –88397 Marburg 
Saksamaa 
 
Müügiloa hoidja esindja Baltimaades 
UAB Norameda 
Donelaicio 75a-10 
LT-3000 Kaunas 
Leedu Vabariik 
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