
PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Biovital kaetud tablette täpselt juhistele vastavalt.  
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Biovital kaetud tabletid ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Biovital’i kasutamist 
3. Kuidas Biovital’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Biovital’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Biovital kaetud tabletid  
 
 
- Toimeained on kuivatatud raud(II) 50 mg (vastab 16 mg rauale);  raud(III)naatriumtsitraadi 

kompleks 50 mg (vastab 16,5 mg rauale); retinoolpalmitaat 0,175 mg (vastab 500 TÜ 
vitamiinile A); tiamiinkloriidi vesinikkloriid (vitamiin B1) 0,25 mg; riboflaviin (vitamiin B2) 
0,25 mg; foolhape 0,25 mg; tsüanokobalamiin (vitamiin B12) 0,5 µg; püridoksiinvesinikkloriid 
(vitamiin B6) 0,25 mg; askorbiinhape (vitamiin C) 20 mg; nikotiinamiid 2,5 mg;  viirpuulehtede 
ja õite kuivekstrakt (4-7:1) 2,5 mg; viirpuumarjade kuivekstrakt (2,5-5:1) 4 mg; lääne-
südamerohu kuivekstrakt (5-10:1) 1mg. 

 
- Abiained on sahharoos, želatiin, arahhiisiõli, butüülhüdroksüanisool, butüülhüdroksütolueen, 

stearüülalkohol, kaltsium, magneesiumstearaat, steariin palmitiinhape, povidoon, talk, 
magneesiumoksiid (kerge), dekstriin, kaltsiumkarbonaat, maisitärklis, kummiaraabik, 
glükoosisiirup, naatriumfosfaatalus, kaaliumdivesinikfosfaat, titaanioksiid, E vaha, värvained E 
124 ja E 132. 

 
Müügiloa hoidja 
Bayer OY 
Box 13, Suomalaistentie 7 
FIN-02271 Espoo 
Soome 
Tootja 
Rottendorf Pharma GmbH 
Ostenfelder Str. 51-61 
59320 Ennigerrloh 
Saksamaa 
 
1.     MIS RAVIM ON BIOVITAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE  
 
Biovital kaetud tablette kasutatakse vitamiinide vaeguse ärahoidmiseks ja täiendava ravimina 
südametegevuse kergete häirete korral täiskasvanutel.  
 
 
2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE BIOVITAL’i KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Biovital’i: 
-     kui te olete ülitundlik (allergiline) ravimi toimeainete või Biovital’i mõne koostisosa suhtes.  
- kui teil esineb raua kuhjumine organismis ja raua kasutamise häired. 
- Biovital kaetud tabletid on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele. 



 
Rasedus ja imetamine 
Kuna Biovital’i raseduse- ja imetamiseaegse manustamise osas piisavad kogemused puuduvad, 
peaksid rasedad ja last rinnaga toitvad emad selle preparaadi kasutamist vältima. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Biovital ei mõjuta auto juhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
Oluline teave mõningate Biovital’i koostisainete suhtes: 
Tabletid sisaldavad abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Kuna raud ja tetratsükliinid pärsivad teineteise imendumist organismis, tuleks tetratsükliini ravikuuri 
ajaks raua manustamine katkestada. Raua imendumist vähendavad ka alumiiniumi, magneesiumi või 
kaltsiumi sisaldavad maohaiguste ravimid ning kolestüramiin. 
 
 
3.  KUIDAS BIOVITAL’i VÕTTA 
 
Kui ei ole teisiti määratud, manustavad täiskasvanud ja noorukid 1...2 kaetud tabletti 3 korda päevas 
ning kooliealised lapsed ühe kaetud tableti 3 korda päevas enne sööki või söögi ajal. Kaetud tabletid 
neelatakse alla tervetena. 
 
Kui te kasutate Biovital’i rohkem kui ette nähtud: 
 
Mürgistusnähud 
Rohkem kui 30 kaetud tableti manustamisel jõuab organismi 1 g rauda või 500 mg Fe(II), millega 
kaasneb väikelaste puhul oht mürgistuse tekkeks. Mürgistuse võimalust saab ära hoida lastekindla 
pakendi kasutamisega. 
Päevas üle 1 g raua manustamine võib põhjustada järgmiste sümptomite teket: oksendamist, iiveldust 
ja maovalu põhjustav veritsev mao-sooltepõletik, mille tagajärjel võivad tekkida rasked vereringe 
häired, hingamisatsidoos ja üldised verehüübimishäired. 
 
Mürgistuse ravi: 
Oksendamise esile kutsumine, maoloputus, vereringe seisundi stabiliseerimine, antidoot: bikarbonaat- 
või fosfaatpuhver, vajadusel manustada tilkinfusiooni teel 5 g deferoksamiinmesilaati. Korduv 
rauasisalduse kontroll seerumist. 
Sageli on verehüübivus mitme tunni vältel langenud. 
 
 
4.     VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Biovital põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
Märkus 
Rauda sisaldavad preparaadid võivad põhjustada väljaheite mustaks värvumist, mis on täiesti ohutu. 
 
 
5.    BIOVITAL’i SÄILITAMINE 
 



Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.  
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
 
6.    LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja poole.  
 
Müügiloa hoidja 
Hoffmann-La Roche Ltd 
Eesti filiaal 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud mai 2006 
 
 
 


