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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 
CAPIVIT A + E forte kapsleid täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on CAPIVIT A + E forte ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne CAPIVIT A + E forte kasutamist 
3. Kuidas CAPIVIT A + E forte kapsleid kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 CAPIVIT A + E forte säilitamine 
6. Lisainfo 
 
CAPIVIT A + E forte kapslid 
Retinool ja tokoferool 
 
 
- Toimeained on retinoolatsetaat ehk vitamiin A ja tokoferoolatsetaat ehk vitamiin E. 

Üks kapsel sisaldab 2500 TÜ retinoolatsetaati ja 150 mg tokoferoolatsetaati. 
- Abiained on  oktüülgallaat, arahhiseõli, želatiin, glütseriin, etüülhüdroksübensoaat, vesi. 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Grunwaldzka 189 
Poznan 
Poola 
 
1. MIS RAVIM ON CAPIVIT A + E FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
CAPIVIT A + E forte on näidustatud vitamiinide A + E vaeguse profülaktikaks ja raviks. 
 
Capivit A + E forte on komplekspreparaat, mis sisaldab vitamiine A ja E. 
Vitamiin A (retinool) on hädavajalik kasvuks, naha ja limaskesta taastumiseks, luude kasvuks ja 
nägemiselundite normaalseks talitluseks, sigimisvõime tugevdamiseks. Retinool muundub silma 
võrkkestas ja moodustub fotopigment (rodopsiin), mis on vajalik silma kohanemiseks hämara 
valgusega. 
 
Vitamiin A vaegus põhjustab kanapimedust, kuivsilmsust (silma sidekesta kuivamist), sarvkesta 
pehmenemist ning rasketel juhtudel püsivat silmakahjustust ja pimedaksjäämist. Vitamiin A vaegus 
võib põhjustada ka nahamuutusi – naha ja limaskesta paksenemist ning muundumist (hüperkeratoosi ja 
epiteeli metaplaasiat). Samuti väheneb vastupanuvõime nakkushaigustele. 
 
Vitamiin E toimib antioksüdandina ja kaitseb oksüdeerumise eest polüküllastamata rasvhappeid, 
rakumembraani fosfolipiide ja teisi hapnikutundlikke ühendeid (nt. vitamiin A ja askorbiinhape). 
Vitamiin E avaldab toimet rakumembraanidele, kus ta seob vabad radikaalid ja katkestab rakku 
kahjustavad ahelreaktsioonid. 
 
Vitamiin E tugevdab  immuunsüsteemi ja takistab vabade radikaalide toimet, mis põhjustavad 
kesknärvisüsteemi ja südame-veresoonkonna muutusi. 
 
Vitamiin A ja vitamiin E koosmanustamine tagab parema kaitse vabade radikaalide rakke kahjustava 
toime ja rakkude vananemist kiirendava toime eest.  
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Pakendis on 30 tabletti. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CAPIVIT A + E FORTE KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage CAPIVIT A + E forte kapsleid: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) vitamiin A või vitamiin E või ravimi mõne teise koostisosa 

suhtes.  
- hüpervitaminoos A korral.  
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga CAPIVIT A + E forte: 
- Hüpervitaminoosi ohu tõttu ei tohi Capivit A + E forte kapsleid manustada koos teiste A-
vitamiini sisaldavate preparaatidega. 
Soovitatud annuseid tohib suurendada vaid arsti loal. 
Hüpoprotrombineemia (protrombiini vaegus veres) ohu tõttu peab Capivit A + E forte kapsleid 
ettevaatusega kasutama maksa- või neerupuudulikkuse korral või kui samaaegselt kasutatakse teatud 
verehüübimist takistavaid ravimeid (kumariini/indandiooni derivaate). 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Suu kaudu manustatud kolestüramiin, kolestipool, mineraalõlid ja neomütsiin võivad vähendada 
vitamiin A ja vitamin E imendumist.  
 
3. KUIDAS KASUTADA CAPIVIT A + E FORTE KAPSLEID 
 
Soovitatav profülaktiline annus on 1 kapsel ööpäevas, vitamiinivaeguse korral 1 kapsel  
2 korda ööpäevas. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Soovitatud annuste kasutamisel ei põhjusta Capivit A+ E forte kapslid kõrvaltoimeid. 
 
5. CAPIVIT A + E FORTE SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C külmumise ja niiskuse eest kaitstult. 
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Export Ltd. Eesti Filiaal, Pärnu mnt. 67A, 10134 
Tallinn. 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprill 2004 
 


