
PAKENDI  INFOLEHT: INFORMATSIOON  KASUTAJALE 
 

Agnucaston 2,4 mg/g suukaudsed tilgad, lahus 
                                  mungapipra viljade kuivekstrakt 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Agnucaston’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu 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 Agnucaston’i tilgad ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Agnucaston’i tilkade kasutamist 
3. Kuidas Agnucaston’i tilku kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Agnucaston’i tilkade säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON AGNUCASTON’I tilgad JA MILLEKS SEDA 

KASUTATAKSE 
 
Agnucaston on taimne ravim menstruatsioonieelsete vaevuste, mastodüünia ja 
menstruatsioonitsükli häirete korral. 
 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AGNUCASTON’I tilkade KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Agnucaston’i tilku, kui 
- te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või ravimi mõne koostisosa suhtes. 
 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Agnucaston’i tilgad 
Menstruatsiooni reguleerumise tõttu võib suureneda rasestumise tõenäosus. 
Agnucaston’i tilgad sisaldavad 19% etanooli, seetõttu ei tohiks neid kasutada, kui 
anamneesis on alkoholismi ravi. 
Agnucastoni kasutamisel koos hormoonasendusravi või suukaudsete kontratseptiividega 
on soovitatav eelnev raviarsti konsultatsioon. 
 



Kasutamine koos teiste ravimitega 
Koostoimeid teiste ravimitega pole siiani teada. 
Toime mõlemapoolne nõrgenemine on võimalik, kui kasutada samaaegselt dopamiini 
retseptori antagoniste. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Piisavate uuringute puudumise tõttu ei tohi Agnucaston´i suukaudseid tilku kasutada 
raseduse ja imetamise ajal. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Kasutatuna ettenähtud annustes ei mõjuta ravim autojuhtimise ega masinate käsitsemise 
võimet.. 
 
Oluline teave mõningate Agnugaston’i tilkade koostisainete suhtes 
Ravim sisaldab abiainena sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, 
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
 
 
3. KUIDAS AGNUCASTON’I tilku KASUTADA 
 
Kasutage Agnucaston’i tilku alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Tavaline annus on 40 tilka (võrdne 1,9 g lahusega)  üks kord päevas. 
Tilku tuleb manustada pidevalt mitme kuu jooksul( soovitavalt 3 kuud), ka 
menstruatsiooni ajal.  
 
Ravi tuleks jätkata mitme nädala jooksul ka pärast vaevuste kadumist või vähenemist. 
 
Kui teil on tunne, et Agnucaston’i tilkade toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige 
sellest arstile või apteekrile.  
 
Kui te kasutate Agnucaston’i tilku rohkem, kui ette nähtud 
Puuduvad andmed üleannustamise kohta inimestel.  
Eluohtlike seisundite tekkimine on ebatõenäoline ja ei ole ka siiani teada.  
 
Kui te unustate Agnucaston´i tilku võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Agnucaston´i tilkade võtmise 
Peale ravi lõpetamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 



4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võivad ka Agnugaston’i tilgad põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Aeg-ajalt võib tekkida sügelev urtikaariasarnane lööve. Üksikjuhtudel on esinenud 
mööduvat  psühhomotoorset rahutust, segasusseisundeid ja hallutsinatsioone. 
 
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. AGNUCASTON’I tilkade SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Säilitamisel eritingimused puuduvad 
Pärast esmakordset pudeli avamist säilib 6 kuud. 
Ärge kasutage Agnucasto´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Agnugaston´I tilgad sisaldavad: 
 
- 100 g Agnucaston suukaudseid tilku sisaldab toimeainena 0,24 g hariliku mungapipra 

viljade kuivekstrakti (Agni casti fructus; 7-11:1) (ekstrahent:  70%  etanool v/v).  
- Abiained on povidoon, sorbitool 70% (mittekristalliseerunud), polüsorbaat 20,  

naatriumvesiniksahhariin, piparmündiaroom, etanool 96%(v/v), puhastatud vesi. 
 

Kuidas Agnucaston välja näeb ja pakendi sisu 
 
Kollakaspruun selge aromaatne magusavõitu piparmündimaitseline  vedelik mis on 
pakendatud  50 ml, 100 ml ja 150  ml pudelitesse ( kõik pakendi suurused ei pruugi olla 
müügil) 
50 ml on võrdne  49 g lahusega,  
100 ml  on võrdne 98 g lahusega,  
150 ml  onvõrdne 147 g lahusega. 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
D-93218 Neumarkt 
Saksamaa 
 



Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta, pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
Miecys-Pharm OÜ 
Vitamiini 4 
Tartu 51014 
Eesti 
Tel: +372-7-380 676 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2010. 
 


