
PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Spartocine’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui haigussümptomid pärast mõnekuist ravi süvenevad ega leevendu, peate pöörduma 

arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Spartocine ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Spartocine võtmist 
3. Kuidas Spartocine võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Spartocine säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Spartocine 250 mg kaetud tabletid  
Spartocine 105 mg graanulid suukaudse lahuse valmistamiseks (kotikestes) 
 
Raudaspartaat 
 

• Toimeaine on raudaspartaat. 1 tablett sisaldab 250 mg raudaspartaati, mis vastab 36 
mg Fe++-le, pakikeses 105 mg raudaspartaati, mis vastab 15 mg Fe++le. 

•   Abiained tablettidel on: glükoosmonohüdraat 97 mg, maisitärklis, povidoon, talk, 
veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos, titaandioksiid (E 
171), raudoksiid (E172), makrogool 400. 

• Abiained graanulitel on: mannitool 1614 mg, glütsiin, veevaba sidrunhape, 
providoon, vaarika essents. 

 
Müügiloa hoidja 
UCB Pharma Oy Finland,  
Ratavallintie 2,  
FIN- 00720 Helsinki, 
Soome Vabariik 
 
 
1. MIS RAVIM ON SPARTOCINE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Spartocine sisaldab rauda, mis imendub seedetraktist hästi. Ravimi hea talutavuse tõttu 
normaliseerub raua tasakaal kiiresti. 
 
Spartocine’i kasutatakse rauavaegusaneemia raviks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SPARTOCINE VÕTMIST  
 
Ärge võtke Spartocine’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) või Spartocine mõne koostisosa suhtes 
- kui teil on vereseerumi suurenenud rauasisaldus 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Spartocine: 



• Spartocine tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas, kuna rauapreparaatide 
üleannustamine võib põhjustada tõsiseid tagajärgi. 

• Rauapreparaatide raske üleannustamise korral, tuleb patsient viia haiglasse. 
 
Spartocne võtmine koos toidu ja joogiga: 
 
Spartocine’t tuleb võtta koos toiduga jagatuna võimaluse korral üksikannusteks. 
Spartocine tabletid tuleb neelata piisava koguse vee või puuviljamahlaga, kuid mitte kohvi, 
tee ega piimatoodetega. 
 
Spartocine graanulid tuleb enne kasutamist lahustada klaasitäies vees. Hammaste tumedaks 
värvumise vältimiseks tuleb vedelik juua kiiresti ja eelistatult läbi joogikõrre.  
 
Kunstlikku magustajat aspartaami sisaldavaid tooteid ei tohiks Spartocine ravi ajal suurtes 
kogustes tarbida. 
 
Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Spartocine’t võib rasedusaegse aneemia raviks kasutada. 
 
Imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Spartocine’t võib imetamisaegse aneemia raviks kasutada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Spartocine ei oma autojuhtimisvõimele ja keeruliste masinate käsitsemise võimele toimet. 
 
Võtmine  koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rauapreparaatide ja tetratsükliinide samaaegsel suu kaudu manustamisel väheneb 
preparaatide imendumine. Rauasoolade imendumist võivad vähendada ka mõned antatsiidid. 
Eelpoolmainitud ravimeid ja Spartocine’i tuleb manustada 2 tunnilise intervalliga. 
Kui kasutate järgmisi ravimeid, konsulteerige arstiga enne Spartocine`i manustamist: 
- penitsillamiin (antireumaatiline ravim),  
- levodopa ja karbidopa (parkinsonismivastased ravimid),  
- metüüldopa (kõrgvererõhutõve ravim),  
- klooramfenikool (antibiootikum)  
- fluorokinoliinid (antibiootikumid). 
 
 
3. KUIDAS SPARTOCINE’I VÕTTA 
 
Võtke Spartocine’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. Annus sõltub raevaeguse tõsidusest. Tavaliselt soovitatavad 
ööpäevased annus on esitatud alljärgnevas tabelis. 
 
VANUS TABLETID 250 mg GRAANULID 105 mg 
Täiskasvanud ja üle 15-
aastased lapsed 

1 tablett 1…3 korda 
päevas 

- 

11…15-aastased 
lapsed 

1 tablett 1…2 korda 
päevas 

- 



7…11-aastased  
lapsed 

1 tablett 1 kord päevas 1 pakikese sisu 2 korda päevas 

3…7-aastased 
lapsed 

- 1 pakikese sisu 1 kord päevas 

Alla 3-aastased lapsed 
 

- ½ pakikese sisu 1 kord päevas 

 
Ravi kestus Spartocine’ga on mõningatel juhtudel vajalik 3 kuni 4 kuud. Mõningatele 
patsientidele määrab arst vajadusel veel pikema ravikuuri. 
Enneaegsetele beebidele määrab ravi ainult arst. 
 
Kui teil on tunne, et Spartocine’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või 
apteekrile. 
 
Kui te võtate Spartocine’i rohkem kui ette nähtud: 
Rauapreparaatide üleannustamine põhjustab mürgistust ja võib osutuda surmaga lõppevaks, 
seda eriti laste puhul. 
 
Mürgistusnähud ilmnevad 6 tunni jooksul pärast üleannustamist ning järgnev haigus kulgeb 
mitmes staadiumis. Iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, verine kõhulahtisus, erutus ja väsimus 
võivad ilmneda 30…120 minuti jooksul. Sellele võib järgneda näiline tervenemise periood. 
2…12 tundi pärast manustamist võib tekkida shokk, metaboolne atsidoos ja palavik, 
maksanekroosi sümptomid võivad ilmneda 2…4 päeva pärast. 
 
Üleannustamise korral on vajalik kohene haiglaravi.  
 
Kui te unustate Spartocine’i võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Spartocine põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Spartocine’i talutavus on hea tema kelaat-struktuuri tõttu ning seedetrakti ärritusnähte esineb 
harva.  
 
Kõrvaltoimed sõltuvad manustatud raua hulgast. Seedetrakti ärritusnähtude korral tuleb 
annust vähendada. 
 
Võimalikud kõrvaltoimed on: valud maos, iiveldus ja pearinglus. Antud kõrvaltoimed on 
mööduva iseloomuga ja võivad tekkida ravi alguses patsientidel, kellel on tugev rauapuudus. 
Neil patsientidel tuleks alustada ravi väiksema annusega ja suurendada seda järk-järgult. Raud 
võib põhjustada väljaheite värvumist mustaks. 
 
Graanulitest valmistatud lahuse kasutamine võib põhjustada hammaste tumenemist. 
Vältimaks hammaste tumenemist on soovitav lahust kiiresti läbi joogikõrre imeda. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, 
informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. SPARTOCINE’I SÄILITAMINE 
 



Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida originaalpakendis. 
 
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:  
Medinet International Ltd.,  
Tallinnas tel 6261025, fax 6261485 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud detsember 2003. 


