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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Upsavit Vitamiin C 1 g kihisevad tabletid 
Askorbiinhape 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Upsavit Vitamiin C-d täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- 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 Upsavit Vitamiin C ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Upsavit Vitamiin C võtmist 
3. Kuidas Upsavit Vitamiin C-d kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Upsavit Vitamiin C-d säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON UPSAVIT VITAMIIN C JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Vitamiin C on vajalik sidekoe moodustumiseks ja funktsioneerimiseks ning osaleb antioksüdandina 
organismi paljudes biokeemilistes protsessides. Näiteks on vitamiin C vajalik veresoonte elastsuse 
tagamiseks, kõhr- ja luukoe moodustumiseks, haavade paranemiseks ning valgete vereliblede tööks ja 
soodustab raua imendumist peensoolest. Upsavit Vitamiin C-d kasutatakse vitamiin C vaeguse raviks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE UPSAVIT VITAMIIN C VÕTMIST 
 
Ärge võtke kasutage Upsavit Vitamiin C-d 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) askorbiinhappe või Upsavit Vitamiin C mõne koostisosa 

suhtes (vt. abiained); 
- kui teil on neerukivid. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Upsavit Vitamiin C 
 kui teil on unehäired, sest sellel ravimil on vähene stimuleeriv toime, mistõttu seda ei ole 

soovitatav võtta enne magama minekut; 
 kui teil on glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas (G6PD) puudulikkus (harvaesinev pärilik haigus), 

sest askorbiinhape võib G6PD puudulikkusega haigetel põhjustada hemolüüsi (vere punaliblede 
lagunemine); 

 kui peate jälgima glükoosi sisaldust veres või uriinis või kreatiniini sisaldust seerumis, sest 
askorbiinhape võib muuta teatud laboruuringute tulemusi. 

 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Kasutamine lastel 
Askorbiinhappe suure annuse tõttu ei sobi see ravim lastele. 
 
Upsavit Vitamiin C võtmine koos toidu ja joogiga 
Seda ravimit võib võtta nii koos söögiga kui ka ilma söögita. 
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Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Seda ravimit võib raseduse ajal võtta ainult siis, kui arst seda soovitab. Rääkige oma arstile, kui olete 
jäänud rasedaks või planeerite rasestumist, ainult arst saab otsustada, kas peate jätkama ravimi 
võtmist. 
Imetamise ajal peaks hoiduma C-vitamiini kasutamisest. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Tõenäoliselt ei mõjuta Upsavit Vitamiin C autojuhtimise või masinatega töötamise võimekust. 
 
Oluline teave mõningate Upsavit Vitamiin C koostisainete suhtes 
See ravim sisaldab suhkrut. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi 
kasutamist konsulteerima arstiga. 
Üks kihisev tablett sisaldab 283 mg (12,3 mmol) naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud 
naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel. 
 
 
3. KUIDAS UPSAVIT VITAMIIN C-d KASUTADA  
 
Täiskasvanutele ja noorukitele on tavaline annus 1 kihisev tablett päevas. Tablett tuleb lahustada 
pooles klaasis vees. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate Upsavit Vitamiin C-d rohkem kui ette nähtud 
See ei ole ohtlik, sellegipoolest on soovitatav nõu saamiseks helistada oma perearstile või kiirabisse, 
eeskätt kui laps on võtnud teie ravimit. Suurte annuste manustamisel (üle 1 g päevas) võib esineda 
seedehäireid (kõrvetised, kõhulahtisus) ja urineerimishäireid (urineerimisraskused või uriini 
värvumine punaseks). 
 
Kui te unustate Upsavit Vitamiin C võtta  
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Upsavit Vitamiin C põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Askorbiinhapet talutakse tavaliselt hästi. Siiski võib see vahel põhjustada kõhulahtisust, kõrvetisi ja 
urineerimishäireid (urineerimisraskused või uriini värvumine punaseks). Askorbiinhape võib mõnel 
patsiendil soodustada neerukivide (nn oksalaatkivid) teket. G6PD puudulikkusega patsientidel võib 
põhjustada hemolüüsi.  
 
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. KUIDAS UPSAVIT VITAMIIN C-d SÄILITADA 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida niiskuse eest kaitstult. 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele 
päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
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6. LISAINFO 
 
Mida Upsavit Vitamiin C sisaldab 
 
Toimeaine on askorbiinhape (vitamiin C) 1 g. 
Abiained on naatriumvesinikkarbonaat, veevaba sidrunhape, sahharoos, lahustuv sahhariin, 
Macrogol-6000, naatriumbensoaat, E110, apelsini aroom (koosneb atomiseeritud looduslikust apelsini 
aroomist, eeterlikest õlidest ja kontsentreeritud mahlast ning maltodekstriinist). 
 
Kuidas Upsavit Vitamiin C välja näeb ja pakendi sisu 
 
Plastiktuub Upsavit Vitamiin C kihisevate tablettidega on suletud korgiga, milles on niiskust siduv 
aine ja on pakendatud kartongkarpi. Pakendis on 10 kihisevat tabletti. 
 
 
Müügiloa hoidja 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. 
Lövőház u. 39 
1024, Budapest 
Ungari 
 
Tootja 
Bristol-Myers Squibb 
304, avenue Jean Bru 
47000 AGEN 
Prantsusmaa 
 
Bristol-Myers Squibb 
979 Avenue des Pyrénées 
47520 Le Passage 
Prantsusmaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
PharmaSwiss Eesti OÜ 
Sepise 18, 11415 Tallinn 
Telefon: 640 1301 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2008 
 


