
Pakendi infoleht 
Enne ravimi tarvitamist lugege infoleht hoolikalt läbi. Lisaküsimustega pöörduge oma 
arsti või apteekri poole.  
 
 
PIKOVIT® forte 
Vitamiine sisaldavad tabletid 
Suhkruvabad 
 
 
Mida Pikovit® forte tabletid sisaldavad? 
Üks tablett sisaldab: 
Retinooli (vitamiin A, retinüülpalmitaadina)   5000 TÜ  
Kolekaltsiferooli (vitamiin D3)     400 TÜ 
Askorbiinhapet (vitamiin C)     60 mg 
Nikotiinamiidi        20 mg 
Tokoferoolatsetaati (vitamiin E, tokoferoolatsetaadina) 15 mg 
Kaltsiumpantotenaati      10 mg 
Püridoksiinkloriidi (vitamiin B6)    2 mg 
Riboflaviini (vitamiin B2)     1,7 mg 
Tiamiinnitraati (vitamiin B1)      1,5 mg 
Foolhapet       0,4 mg 
Tsüanokobalamiini (vitamiin B12)     6 µg 
 
Abiained: maltitool, maltitoolsiirup, mannitool, aspartaam (sisaldab fenüülalaniini), 
povidoon, magneesiumstearaat, glütserool, Capol 600, kastoorõli, polüsorbaat 80, 
kolloidne silikageel, β-karoteen, titaandioksiid (E171) ning mandariini maitse- ja 
lõhnaaine. 
 
Kuidas Pikovit® forte tabletid toimivad? 
Pikovit® forte tabletid sisaldavad 11 elutähtsat vitamiini koguses, mis vastab 7-
aastaste ja vanemate laste soovituslikule ööpäevasele vitamiinivajadusele. Kuna 
tabletid ei sisalda bakterite kasvu ja arengut soodustavat suhkrut, ei põhjusta Pikovit 
forte hambakaariest. Meeldiva maitse andmiseks on tablettidele lisatud mannitooli, 
maltitooli ja aspartaami.  
Vitamiinid on suure bioloogilise tähtsusega ained. Nad osalevad arvukate organismis 
toimuvate biokeemiliste protsesside regulatsioonis. 
B-grupi vitamiinid (B1, B2, B6, B12, pantoteenhape ja nikotiinamiid) osalevad 
süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetuses. Foolhape on vajalik vererakkude 
normaalseks tootmiseks, taastumiseks ja toimimiseks. Vitamiin A on vajalik 
epiteelirakkude arenemiseks ning nägemispigmentide sünteesiks. Vitamiin D 
reguleerib kaltsiumi kasutamist ainevahetuses, tagades seega luude ja hammaste 
normaalse mineraliseerumise. Vitamiin C soodustab raua imendumist ning osaleb 
mitmetes organismis toimuvates oksüdatsiooni-reduktsiooni protsessides. Vitamiin E 
on füsioloogiline antioksüdant, mis kaitseb kahjustuste eest rakumembraane ning 
säilitab rakkude talitlusvõimet. 
Kuna Pikovit® forte tabletid sisaldavad naturaalset värvainet, võib nende värvus aja 
jooksul vähesel määral muutuda, mõjutamata seejuures ravimi kvaliteeti.  
 
Millal Te peaksite Pikovit® forte tablette kasutama? 
Pikovit forte tablette kasutatakse vitamiinide vaeguse vältimiseks üle 7-aastastel lastel 
ja täiskasvanutel. 
 
Pikovit® forte tablette soovitatakse juhtudeks kui organismi vitamiinivajadus on 
suurenenud ning igapäevadieet on ebapiisav või tasakaalustamata.  



 
Mida Te peaksite teadma enne kui hakkate Pikovit® forte tablette kasutama? 
Ärge andke Pikovit® forte tablette lastele, kui neil esineb ülitundlikkus (allergia) 
ravimi mõne koostisosa suhtes, või kui neil esineb A- või D-hüpervitaminoos e. liig 
organismis.  
Pikovit® forte tablette ei soovitata alla 7-aastastele lastele.  
Rasedad ja rinnaga toitvad naised peaksid vitamiine võtma arsti vastaval 
soovitusel.  
Lastele ei tohi ravimit kunagi anda soovitatutest suuremates annustes. Suurte 
annuste pikaajalisel kasutamisel võivad ülemäärased vitamiinide A ja D kogused 
põhjustada hüpervitaminoosi.  
Kui planeerite mõne teise vitamiine või vitamiine ja mineraalaineid sisaldava 
preparaadi samaaegset kasutamist, konsulteerige eelnevalt oma arsti või 
apteekriga. 
Suhkurtõvega patsiendid võivad Pikovit® forte tablette kasutada, kuid nad peavad 
arvestama, et üks tablett sisaldab 0,6 g maltitooli. Olgugi, et maltitooli lõhustumiseks 
on vajalik insuliin, on maltitooli aeglase hüdrolüüsi ja seedekulglast imendumise tõttu 
insuliinivajadus väike.  
Ühe tableti energeetiline väärtus on ligikaudu 6 kJ (1,4 kcal).  
Kuna Pikovit® forte tablettides on kasutatud fenüülalaniini sisaldavat aspartaami, ei 
tohiks fenüülketonuuriat põdevad inimesed neid kasutada. 
 
Kuidas Pikovit® forte tablette kasutada? 
Vanemad kui 7-aastased lapsed - 1 tablett üks kord ööpäevas, pärast sööki.  
Tabletil tuleks lasta suus sulada.  
 
Kõrvaltoimed 
Pikovit® forte tablettide kasutamisel soovitatud annustes ei ole kõrvaltoimeid 
täheldatud.  
Ülitundlikkusreaktsioonide (allergia) tekkimisel lõpetage ravimi kasutamine ja 
konsulteerige arsti või apteekriga. 
Üks tablett sisaldab 0,6 g maltitooli. Ettenähtutest suuremate annuste kasutamisel on 
võimalik kõhulahtisuse teke. 
 
Kuidas Pikovit® forte tablette säilitada? 
Säilitada temperatuuril kuni 30°C, niiskuse ja valguse eest kaitstult. 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Käsimüügiravim. 
 
Pakend  
30 tabletti pakendis (karbis 3 blisterpakendit 10 tabletiga). 
 
Tootja/müügiloa hoidja 
Krka, d.d., Novo Mesto, Sloveenia 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis 
K-Büroo Marketing OÜ, Kalevi 112/2, 50104 Tartu 
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