
PAKENDI INFOLEHT 
 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Rapidol 500 täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate 

pöörduma arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Rapidol 500 ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Rapidol 500 võtmist 
3. Kuidas Rapidol 500 võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Rapidol 500 säilitamine 
6. Lisainfo 
 
RAPIDOL 500, suus dispergeeruv tablett 
paratsetamool 
 
 
- Toimeaine on paratsetamool. Üks lahustuv tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli. 
Abiained on Eudragit E 100, Eudragit NE 30 D, kolloidne ränidioksiid, granuleeritud 
mannitool, mannitooli pulber, krospovidoon, aspartaam, maitselisand, magneesiumstearaat. 
 
Müügiloa hoidja 
Actavis Nordic A/S 
Ornegardsvej 16 
2820 Gentofte 
Taani 
 
1. MIS RAVIM ON RAPIDOL 500 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Rapidol on mittenarkootilise toimega valuvaigistav ja palavikku langetav ravim, millel on 
väga nõrk põletikuvastane toime. Arvatakse, et ravimi toime kesknärvisüsteemile on tugevam 
kui perifeersele närvisüsteemile. Sellega on seletatav ka Rapidoli nõrgem põletikuvastane 
toime, võrreldes teiste sarnaste ravimitega  
 
Rapidol 500 kasutatakse palaviku ja nõrga valu korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RAPIDOL 500 KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Rapidol 500: 
- ülitundlikkuse esinemisel paratsetamooli või ravimi ükskõik millise muu koostisosa 

suhtes; 
- maksapuudulikkuse korral; 
- kui te pole eelpool nimetatud seisundite osas kindlad või teil tekib küsimusi, siis peate 

eelnevalt konsulteerima oma arstiga! 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rapidol 500: 
- raske neerufunktsiooni häire (neerupuudulikkus) korral peab kahe annuse vaheline 

intervall olema vähemalt 8 tundi. 



- paratsetamooli üleannustamise vältimiseks tuleb kontrollida, et samaaegselt manustatavad 
teised ravimid ei sisaldaks paratsetamooli 

- kui lastele manustatakse Rapidoli annuses 60 mg/kg ööpäevas, ei ole soovitatav teisi 
palavikualandajaid juurde manustada. Sellist kombineeritud ravi tuleks kasutada ainult 
juhul, kui Rapidol-ravi osutub ebaefektiivseks. 

- lõpetage ravimi manustamine ja konsulteerige oma raviarstiga, kui ravile vaatamata püsib 
valu kauem kui 5 päeva ja palavik kauem kui 3 päeva või kui ilmnevad uued 
haigusnähud! 

- Rapidoli manustamine võib mõjutada teatud laborianalüüside tulemusi (näiteks kusihappe 
või veresuhkru määramine). 

 
Rasedus 
Soovitatud raviannustes võib Rapidoli raseduse ajal kasutada. 
 
Imetamine 
Soovitatud raviannustes võib Rapidoli rinnaga toitmise ajal kasutada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Käesolev ravim ei mõjuta auto juhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
Oluline teave mõningate Rapidol 500 koostisainete suhtes: 
Seoses aspartaami sisaldusega ei soovitata käesolevat preparaati fenüülketonuuriaga 
patsientidele (pärilik haigus, mille olemasolu kontrollitakse vastsündinutel). 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Informatsiooniks: 
- aminopüriiniga (amidofeen) kombineeritud ravi korral suurenevad mõlema ravimi toimed 

ja seega ka toksilisus; 
- samaaegselt kasutatavate kumariini tüüpi antikoagulantide toimed suurenevad; 
- samaaegne fenobarbitaali kasutamine võib ravi alguses suurendada Rapidoli toimeid 

kesknärvisüsteemi, kuid hiljem valuvaigistav toime väheneb ja toksilisus maksale 
suureneb; 

- suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide manustamine vähendab paratsetamooli 
toimeid; 

- samaaegne rifampitsiini kasutamine vähendab paratsetamooli valuvaigistavat toimet; 
- tsimetidiin vähendab paratsetamooli toksilisust ja suurendab valuvaigistavat toimet; 
- klooramfenikool suurendab luuüdi kahjustumise riski; 
- samaaegne maksale mõjuvate ravimite kasutamine suurendab riski maksakahjustuse 

tekkeks. 
 
 
3. KUIDAS KASUTADA RAPIDOL 500 
 
Kasutage Rapidol 500 alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Ravimit võetakse suu kaudu. 
Ravim on mõeldud täiskasvanutele ja üle 27 kg kehakaaluga lastele (8-aastastele ja 
vanematele). 
Tabletti imetakse suus, seda ei tohi katki närida. Soovi korral võib tabletti manustada 
lahustatuna pooles klaasis vees.  
Täiskasvanutele ja üle 50 kg kehakaaluga lastele (u 15-aastased noorukid) on soovitatavaks 
ööpäevaseks annuseks 3000 mg paratsetamooli, mis vastab 6 tabletile ööpäevas. Tavaliseks 



annuseks on üks 500 mg tablett, mida manustatakse vähemalt iga 4 tunni järel. Tugeva valu 
või kõrge palaviku korral on soovitatavaks annuseks kaks 500 mg tabletti, mida manustatakse 
vähemalt iga 4 tunni järel. 
Mitte ületada lubatud ööpäevast annust (kuus 500 mg tabletti 24 tunni jooksul). 
Laste puhul määratakse annus vastavalt kehakaalule ja ravimvormile. Juhisena on järgnevalt 
ära toodud annused erinevate vanuste kohta, arvestades vastavat keskmist kehakaalu. 
Soovitavaks ööpäevaseks annuseks on 60 mg/kg, mida manustatakse üksikannusteks jagatuna 
iga 4 või 6 tunni järel, st 15 mg/kg iga 6 tunni järel või 10 mg/kg iga 4 tunni järel. 
Lastele kehakaaluga 27...40 kg (u 8...13-aastased) on soovitavaks annuseks üks tablett iga 6 
tunni järel ja maksimaalne lubatud ööpäevane annus on 4 tabletti. 
Lastele kehakaaluga 41...50 kg (u 12...15-aastased) on soovitavaks annuseks üks tablett 
vähemalt iga 4 tunni järel ja maksimaalne lubatud ööpäevane annus on 6 tabletti. 
 
Manustamise sagedus 
Ravimi manustamine kindlate ajavahemike järel aitab ära hoida valu ja palaviku teket: 
Laste puhul peaks ravimi manustamine olema regulaarne (mh. ka öösiti). Ravimit tuleks 
eelistatuna võtta iga 6 tunni järel ja raskematel juhtudel mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel. 
 
Ravi kestus 
Ravi kestuse määrab arst, kuid see võiks olla maksimaalselt 3...5 päeva. 
 
Kui te kasutate Rapidol 500 rohkem kui ette nähtud: 
 
Ravimi üleannustamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole! 
Mürgistusjuhtusid on sagedamini kirjeldatud lastel (ravi käigus üleannustamine või 
sagedamini esinev juhuslik üleannustamine). Paratsetamooli mürgistus võib lõppeda surmaga.  
Mürgistusnähtudena tekivad tavaliselt iiveldus, oksendamine, isu langus, kahvatus ja 
kõhuvalu, mis ilmnevad enamasti esimese 24 tunni jooksul.  
Suurte koguste manustamine (täiskasvanute puhul üle 10 g paratsetamooli või laste puhul 
üksikannusena üle 150 mg/kg) võib kahjustada maksarakkude talitlust, mis võib kujuneda 
täielikuks maksanekroosiks (rakkude hävinemine ja surm). Selle tulemusena toimub järsk 
muutus organismi ainevahetuses, mistõttu organism ei suuda vabaneda toksilistest ainetest ja 
aju kahjustumine võib esile kutsuda teadvuse kaotuse või isegi surma. 
Esmaabi (ravi osutab ainult arst haiglatingimustes): 
- Erakorraline vastuvõtt haiglasse; 
- Määratakse manustatud ravimi kogus veres; 
- Tehakse kiiresti maoloputus; 
- Antidoodi N-atsetüültsüsteiini manustamine (veenisiseselt või suu kaudu) võimaluse 

korral esimese 10 tunni jooksul; 
- Sümptomaatiline toetav ravi. 
 
Kui te unustate Rapidol 500 võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Rapidol 500 põhjustada kõrvaltoimeid. 
Tekkida võivad harvaesinevad allergiavormid, nagu näiteks punetav nahalööve või 
nõgeslööve (nõgestõbi), mille puhul tuleb ravi katkestada. 
Väga harvadel juhtudel võib tekkida trombotsütopeenia (vereliistakute arvu langus). 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, 
informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 
 



5. Rapidol 500 SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
 
Säilitamisel eritingimusi ei ole. 
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal 
Tiigi 28/Kesk tee 23a 
Aaviku küla, Rae vald 
75301 HARJUMAA 
 
Tel:   6100 565 
Faks: 6100 566 
 

 

 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2008 
 


