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PAKENDI INFOLEHT 
 

Enne ravimi võtmist> lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 
kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Pankreoflat ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Pankreoflat’i võtmist 
3. Kuidas Pankreoflat’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Pankreoflat’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Pankreoflat, 6500 TÜ+5500 TÜ+400 TÜ+80 mg kaetud tabletid 
Pankreatiin, dimetikoon 
 
 
- Toimeained on pankreatiin ja dimetikoon. 1 kaetud tablett sisaldab 170 mg pankreatiini, mis 
vastab: 
5500 amülaasi ühikule 
6500 lipaasi ühikule 
  400 proteaasi ühikule 
 
ja 80 mg dimetikoon 1000 
 
- Abiained on ränidioksiid, sorbhape, metüül-4-hüdroksübensoaat, propüül-4-
hüdroksübensoaat, lõssipulber, metüülhüdroksüetüültselluloos, akaatsia, kopovidoon K28, 
magneesiumoksiid, sukroos, povidoon K28, shellak, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 6000, 
karmelloosnaatrium, Capol 1295 (98% karnauba vaha, 2% valge mesilasevaha). 
 
 
Müügiloa hoidja 
Solvay Pharmaceuticals GmbH 
Hans-Böckler-Alle 20 
D-30173 Hannover 
Saksamaa 
 
1. MIS RAVIM ON PANKREOFLAT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Pankreoflat asendab pankrease puudulikkuse korral kõhunäärme ensüüme ja dimetikoon eemaldab 
soolestikust liigse gaasi. 
Pankreatiin on saadakse sea kõhunäärmest ja see sisaldab pankrease seedeensüüme lipaasi, alfa-
amülaasi, trüpsiini, kümotrüpsiini ja teisi proteaase. 
Lisaks ensüümidele sisaldab pankreatiin aineid, millel puudub ensümaatiline toime. 
Pankrease lipaas lõhustab rasvad rasvhapeteks, mis imenduvad sapphappe juuresolekul põhiliselt 
peensoole ülemisest osast. 
Dimetikooni toimel muutub soolestikus gaasimullide seinapinge nii, et mullid lõhkevad ja vabanev 
gaas kas imendub või eemaldatakse loomulikul teel. 
 
Näidustus on kõhunäärme eksokriinne alatalitlus. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANKREOFLAT’I VÕTMIST 
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Ärge võtke Pankreoflat’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) sealt saadud pankreatiini või Pankreoflat’i mõne koostisosa 
suhtes.  
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pankreoflat’i: 
Suukaudseid ravimeid ei tohi manustada ägeda kõhunäärmepõletiku (pankreatiidi) varastes 
staadiumites. Pankreoflat sisaldab aktiivseid seedeensüüme, mis suus vabanemise korral võivad 
tekitada suu limaskesta haavandeid. Seetõttu tuleb tabletid neelata alla tervelt piisava hulga 
vedelikuga, ilma närimata või neid purustamata. 
 
Pankreoflat’i võtmine koos toidu ja joogiga: 
Kaetud tabletid tuleb alla neelata tervelt koos rohke vedeliku söögikorra ajal. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Ravim ei imendu seedetraktist ja seetõttu ei peaks omama loodet kahjustavat toimet. Kuna puuduvad 
uuringud rasedatel või imetavatel naistel, tuleb ravimit raseduse või imetamise ajal kasutada 
ettevaatusega. Informeerige arsti, kui olete rase või toidate last rinnaga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Pankreoflat ei mõjuta võimet juhtida autot või töötada masinatega. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Dimetikooni toimet võivad mõjutada antatsiidid, peamiselt alumiiniumhüdroksiid ja 
magneesiumkarbonaat. 
Pankreatiinil ei ole esinenud koostoimeid teiste ravimitega. 
 
 
3. KUIDAS PANKREOFLAT’I VÕTTA 
 
Võtke Pankreoflat’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu 
arsti või apteekriga. 
Tavaline annus üle 6-aastastele lastele, noorukitele ja täiskasvanutele: 2 kaetud tabletti võetakse sisse 
põhisöögikordade ajal. 
Kaetud tabletid tuleb alla neelata tervelt koos rohke vedeliku söögikorra ajal. Ravi kestuse määrab arst 
sõltuvalt haiguse raskusest. 
 
Kui teil on tunne, et Pankreoflat’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või 
apteekrile. 
 
Kui te võtate Pankreoflat’i rohkem kui ette nähtud: 
 
Kui te unustate Pankreoflat’i võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Pankreoflat’i põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Seedetrakt: kõhuvalu, ebamugavustunne mao piirkonnas, kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus, 
oksendamine. 
Nahk: mõned abiained (parabeenid) võivad tekitada allergilisi nahareaktsioone.  
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Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. PANKREOFLAT’I SÄILITAMINE 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Solvay Pharmaceuticals GmbH Eesti filiaal 
Pärnu mnt.501 
76401 Laagri 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuar 2005. 
 


