
 
PAKENDI INFOLEHT 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte ning lisainformatsiooni saamiseks 
pidage nõu arstiga. 
 
ALMAGEL NEO 
Suspensioon 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Suukaudne suspensioon. 
Suspensiooni 5 ml (1 mõõtlusikatäis) sisaldab toimeainetena: 

340 mg alumiiniumhüdroksiidi 
    395 mg magneesiumhüdroksiidi 
    36 mg simetikooni 
 
1 kotike (10 ml) sisaldab toimeainetena: 

 680 mg alumiiniumhüdroksiidi 
    790 mg magneesiumhüdroksiidi 
    72 mg simetikooni 
 
Abiained: sorbitool, hüdroksüetüültselluloos, etüülparahüdroksübensoaat, 
propüülparahüdroksübensoaat, sahhariinnaatrium, etanool, sidrunhape, essents, 
puhastatud vesi. 
 
Tootja : Balkanpharma-Troyan AD, Bulgaaria. 
 
Müügiloa hoidja: ACTAVIS NORDIC A/S, Hammervej 7, DK-2970 Horshom, Taani  
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: OÜ Netdoktor, Seebi 3, 11316 Tallinn. 
Omadused ja toime. ALMAGEL NEO on ravim, millel on leebe ja pikaajaline 
antatsiidne (maohapet neutraliseeriv) toime. See tasakaalustatud koostisega geel 
sisaldab alumiinium- ja magneesiumhüdroksiidi kombinatsioonis kõhupuhituse 
vastase aine simetikooniga. 
ALMAGEL NEO toime on kiire, ta neutraliseerib soolhappe ja pepsiini suurenenud 
sekretsiooni maos ning tal on seedetrakti limaskesta kaitsev toime. Preparaadi 
koostisse kuuluvad alumiiniumiioonid tõstavad söögitoru alumise sulgurlihase 
toonust, seovad pepsiini, sapphappeid ja lüsoletsitiini. See seletab ravimi efektiivsust 
reflukshaiguse ravis ja profülaktikas. 
Aluselised komponendid on preparaadis dispergeeritud kujul, mis suurendab nende 
aktiivset pinda, tagades parema kokkupuute mao- ja kaksteistsõrmiksoole 
limaskestaga, samuti aeglustub mao tühjenemine, mis pikendab neutraliseerivat 
toimet.  
Ravimi koostisse kuuluv simetikoon põhjustab gaasi vabanemist ja imendumist läbi 
sooleseina. Ravim eritub organismist muutumatul kujul. 
 
Näidustused.  
Kõrvetiste, gastroösofageaalse reflukshaiguse ja kõhupuhituse sümptomaatiline ravi 
täiskasvanutel ja noorukitel alates 14-ndast eluaastast. 
 
 
Vastunäidustused 
• Raske neerupuudulikkus, kuna on oht magneesiumi ja alumiiniumi 

kontsentratsiooni suurenemiseks seerumis nende vähenenud eritumise tõttu 
neerude kaudu.  



• Ülitundlikkus magneesiumi ja alumiiniumi suhtes. 
Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud 
haigusseisunditest. 
 
Ettevaatust! Vaatamata sellele, et ravim on hästi talutav, tuleb tähelepanu pöörata 
järgnevale: 
• Mitte manustada üle 6 kotikese või 12 mõõtlusikatäie suspensiooni ööpäevas 

ning mitte kasutada maksimaalset annust kauem kui 4 nädala jooksul. 
• Neerufunktsiooni häirete korral kasutada ettevaatlikult, kuna on oht 

hüpermagneseemia (magneesiumisisalduse suurenemise) ja/või 
alumiiniumimürgistuse tekkeks. 

• Preparaadi pikaajalist manustamist ei soovitata Alzheimeri tõvega patsientidele, 
kuna arvatakse, et alumiinium koguneb ajukoe närvikiududes ning võib viia 
tüsistuste tekkeni. 

• Üks 5 ml annus sisaldab 0,113 g etanooli ja üks kotike (10 ml) sisaldab 0,266 g 
etanooli, mis võib olla kahjulik maksa- või ajuhaiguste, epilepsia ja alkoholismiga 
patsientidele, samuti rasedatele ja kuni 14-aastastele lastele. 
Üks mõõtlusikatäis sisaldab 0,475 g sorbitooli ja üks kotike sisaldab 0,950 g 
sorbitooli, mis on sobimatu päriliku fruktoositalumatuse korral ja võib põhjustada 
seedetrakti häireid (kõhulahtisust). 

Ravimi maksimaalsete annuste pikaajalisel manustamisel (üle 45 päeva) on oht 
fosfaatide ja kaltsiumi sisalduse vähenemiseks veres. 
 
Rasedus ja imetamine. Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate last 
rinnaga, informeerige sellest oma arsti.  
• Ravim võib olla kahjulik rasedale selle koostisse kuuluva etanooli tõttu.  
• Piisava kliinilise kogemuse puudumise tõttu tohib ALMAGEL NEOd raseduse ja 

rinnaga toitmise ajal kasutada ainult arsti soovitusel. 
 
Koostoimed teiste ravimitega. Informeerige arsti teistest kasutatavatest ravimitest. 
• ALMAGEL NEO vähendab: kaptopriili maksimaalset plasmakontsentratsiooni ja 

suhtelist biosaadavust (seda tuleb manustada vähemalt 2 tundi enne antatsiidi); 
tetratsükliini, H2-retseptorite blokaatorite ja raua imendumist, mistõttu peab nende 
ravimite ja ALMAGEL NEO manustamisintervall olema vähemalt 1...2 tundi; ning 
ketokonasooli plasmakontsentratsiooni – ALMAGEL NEOd ei tohi manustada 
koos kinoloonidega. 

• ALMAGEL NEOd tuleb manustada 2 tundi enne või pärast digoksiini või 
propranolooli manustamist, kuna ta vähendab nende biosaadavust. 

• Sõltuvalt patsiendi neerufunktsiooni seisundist võib ravim mõjutada kinidiini 
eritumist, mille tagajärjel ilmneb kinidiini toksilisus. 

• ALMAGEL NEO manustamine koos salitsülaatidega viib viimaste 
kontsentratsiooni olulise languseni seerumis. 

• ALMAGEL NEO ja levotüroksiini kooskasutamisel täheldatakse hormooni toime 
vähenemist. 

• Pirensepiin tugevdab ja pikendab ALMAGEL NEO toimet. 
 
Annustamine. Suu kaudu manustamiseks! 
Ravim on ette nähtud üle 14-aastastele patsientidele: 
• Kõrvetiste ja maos esineva raskustunde vähendamiseks – 1 kotikese sisu 

(vajadusel) või 3 mõõtlusikatäit 4 korda ööpäevas 1 tund pärast sööki ja õhtul 
enne magamaminekut. Säilitusannus on 2 mõõtlusikatäit või 1 kotikese sisu 4 
korda ööpäevas. 



• gastroösofageaalse reflukshaiguse ja kõhupuhituse raviks – 1 kotikese sisu või 2 
mõõtlusikatäit 4 korda ööpäevas 1 tund pärast sööki ja õhtul enne 
magamaminekut. Ravi kestab 30...45 päeva. 

• Vajadusel võib ravi kesta üle 45 päeva, kuid ainult arsti järelevalve all. 
 
ALMAGEL NEOd soovitatakse kasutada lahjendamata. Poole tunni jooksul pärast 
suspensiooni manustamist ei soovitata midagi juua. 
Suspensiooni tuleb enne kasutamist korralikult loksutada! 
Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga. 
 
Kõrvaltoimed. Neerupuudulikkusega patsientidel on võimalik süveneva alumiiniumi- 
ja/või magneesiumimürgistuse teke. Harvadel juhtudel võib tekkida kõhulahtisus. 
Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg 
Säilitada temperatuuril kuni 25oC, niiskuse ja valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda! 
Pärast pakendi avamist hoida ravimit samades tingimustes. 
 
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Pakend 
• 170 ml või 200 ml suspensiooni pudelis; 
• 10 ml suspensiooni kotikeses, 10 või 20 kotikest karbis. 
 
Infoleht on kooskõlastatud: jaanuar 2003 
 
Ravimiametis kinnitatud aprillis 2006 


