
APOVIT C-vitamiin 200 mg 
Närimistabletid 
 
TÄHELEPANU! 
Palume informatsiooni ravimi kohta hoolikalt lugeda, lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu 
arstiga! 
Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas! 
 
Müügiloa hoidja: NYCOMED SEFA AS, Jaama 55B, 63308 Põlva. 
 
Ravimvorm 
Apelsinimaitseline närimistablett. Üks tablett sisaldab toimeainena 200 mg C-vitamiini 
askorbiinhappe ja naatriumaskorbaadina.  
Abiained: sorbitool, isomaltitool, apelsiniõli, magneesiumstearaat, rasvhapete mono- ja 
diglütseriidid, naatriumsahhariin. 
Ravimgrupp 
C-vitamiini preparaat. 
Näidustused 
Vitamiin C vaeguse vältimine ja ravi noorukitel ja täiskasvanutel. 
Kui teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti 
ettekirjutust. 
Annustamine 
C-vitamiini vaeguse vältimine: 1 tablett ööpäevas. 
C-vitamiini vaeguse ravi: 3…4 tabletti (600…800 mg) ööpäevas. 
Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust. 
Kasutamisjuhend 
Tablette näritakse või imetakse. 
Vastunäidustused 
C-vitamiini suured annused on vastunäidustatud neerupuudulikkuse korral, hemodialüüsravi 
saavatel patsientidel, teatud rauasalvestustõve vormide korral ja soodumusel oksalaatkivide tekkeks 
kuseteedes.  
Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.  
Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
Vitamiin C tugevdab deksferoksamiini (rauda siduv aine) toimet, mis võib põhjustada tüsistusi 
südamehaiguste ravimisel. Seepärast tuleb deksferoksamiini kasutamise kahel esimesel nädalal 
vältida askorbiinhappe (vitamiin C) manustamist. Vitamiin C suured annused võivad mõjustada 
verehüübimist pärssivate ravimite toimet. 
Rasedus ja rinnaga toitmine 
Võib kasutada.  
Toime reaktsioonikiirusele 
Ei mõjuta autojuhtimise- ja liikuvate masinatega töötamise võimet. 
Kõrvaltoimed 
C-vitamiini suured annused (4…12 g ööpäevas) võivad põhjustada kõhulahtisust ja kivide teket 
kuseteedes.  
APOVIT® C-vitamiin 200 mg soovitatud annustes on ohutu ja ilma kõrvaltoimeteta kõigi tervete 
täiskasvanute jaoks. 
Kõrvaltoimete (ka siin nimetamata) tekkimisel pöörduge arsti poole. Näidake arstile ravimi 
pakendit. 
Üleannustamine 
Vitamiin C manustamisel korraga üle ühe grammi on täheldatud kuseteede ärritusnähtude ning 
kõhulahtisuse teket. 
Oksalaatide kõrge kontsentratsioon uriinis (annus 4…12 g ööpäevas) võib põhjustada neerukivide 
teket.  



Üleannustamise järsul lõpetamisel võib areneda vitamiini vaegusseisund. See kehtib ka imikute 
kohta, kelle emad on kasutanud vitamiin C suuri annuseid. 
Kõlblikkusaeg ja säilitamine 
Ravimit säilitatakse toatemperatuuril, niiskuse eest kaitstud kohas. 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Pakend  
70 närimistabletti plastikpudelis. 
 
 
September 2003 
Infoleht on kooskõlastatud septembris 2003. 
 
 


