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PAKENDI INFOLEHT 
 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Gastal’i 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 Gastal ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Gastal’i võtmist 
3. Kuidas Gastal’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Gastal’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 

GASTAL 
Alumiiniumhüdroksiid-magneesiumkarbonaadi geel ja magneesiumhüdroksiid 

Tabletid 
 
Toimeained on alumiiniumhüdroksiid-magneesiumkarbonaadi geel ja magneesiumhüdroksiid. 
Üks tablett sisaldab 450 mg alumiiniumhüdroksiid-magneesiumkarbonaadi geeli ja 300 mg 
magneesiumhüdroksiidi (95,26 mg Al3+ ja 141,11 mg Mg2+).  
Abiained on mannitool, sorbitool, laktoos, maisitärklis, naatriumtsüklamaat, naatriumsahhariin, talk, 
magneesiumstearaat, piparmündiaroom. 
 
Müügiloa hoidja: PLIVA Kraków, Mogilska 80, 31-546, Krakow, Poola. 
Tootja: PLIVA HRVATSKA d.o.o., Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, Horvaatia. 
 
 
1. MIS RAVIM ON GASTAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Gastal on puhverantatsiid, mis kõrvaldab ülihappesuse. Alumiiniumhüdroksiidi-
magneesiumkarbonaadi geel toimib antatsiidpuhvrina, mis langetab maomahla kõrgenenud happesuse 
füsioloogilise tasemeni (pH väärtus 3...5), võimaldades seeläbi normaalset seedimist ilma järgneva 
hüpersekretsioonita. Magneesiumhüdroksiidil on kiire ja pikaajaline hapet neutraliseeriv toime, mis 
toetab antatsiidset toimet. 
Toime algab kohe pärast Gastal tablettide manustamist ja kestab umbes 2 tundi. Üks Gastal tablett 
neutraliseerib 21,5 mmol vesinikkloriidhapet (HCl). Soovitatav annus - 2 Gastal tabletti - tõstab pH 
taseme väärtuseni 3...5, kõrvaldades seeläbi vaba vesinikkloriidhappe. Gastal pärsib pepsiini, 
lüsoletsitiini ja sapphapete toimet, mis samuti põhjustavad maotalitluse häireid. 
Alumiiniumhüdroksiidi sisaldavatel antatsiididel on lisaks antatsiidsele toimele ka maolimaskesta 
kaitsev ja selle taastumist soodustav toime.  
Pärast maomahlas sisalduva vesinikkloriidhappega reageerimist reageerib alumiiniumhüdroksiid 
soolesisaldise fosfaatide ja karbonaatidega aluselises soolekeskkonnas ja eritub väljaheitega 
lahustumatute soolade kujul. Magneesiumhüdroksiid reageerib maomahlas sisalduva 
vesinikkloriidhappega ja see muudetakse magneesiumkloriidiks, millel on osmootne lahtistav toime 
peensooles. Magneesiumi kerge lahtistav toime kompenseerib alumiiniumhüdroksiidi kõhukinnisust 
põhjustavat toimet. Eritub väljaheitega lahustumatu karbonaadi kujul. 
 
Gastal on näidustatud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandite korral ja mao ülihappesuse ja 
kõrvetiste sümptomaatiliseks raviks. 
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2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE GASTAL’i VÕTMIST  
 
Ärge võtke Gastal’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) alumiiniumi- ja magneesiumisoolade või Gastal’i mõne 

koostisosa suhtes.  
-        kui teil on raske neerupuudulikkus. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Gastal: 
- kui teil on neerufunktsiooni häire. Sellisel juhul peate hoiduma ravimi soovitatust suuremate 

annuste pikaajalisest kasutamisest. Ilma arsti soovituseta ei tohi ravimit kasutada üle 2 nädala. 
- kui te olete kergekaaluline või annate Gastal’i lapsele, siis  kasutage ravimit väiksemates 

annustes ja võimalikult lühikese perioodi vältel. Gastal´i ei tohi anda alla 6-aastastele lastele. 
 
Rasedus: 
Gastal´i tohib raseduse ajal kasutada vaid absoluutsete näidustuste korral.  
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Imetamine:  
Gastal´il puudub süsteemne toime; selle eritumist rinnapiima ei ole kirjeldatud. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Gastal ei mõjuta autojuhtimise ja liikuvate mehhanismidega töötamise võimet. 
 
Oluline teave mõningate Gastal koostisainete suhtes: 
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. See ei ole soovitatav laktaasi puudulikkuse, galaktoseemia või 
glükoos/galaktoosi imendumishäirete korral. 
Ravim sisaldab abiainetena ka mannitooli ja sorbitooli. Sorbitooli suured annused võivad põhjustada 
kõhulahtisust ja mao ärritusnähte. Sorbitool ei sobi päriliku fruktoositalumatuse korral. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Gastal tugevdab levodopa ja nalidikshappe toimet ning vähendab tetratsükliinide, tsiprofloksatsiini ja 
ofloksatsiini, atsetüülsalitsüülhappe, isoniasiidi, naprokseeni, rauapreparaatide ja südameglükosiidide 
toimet. Seetõttu tuleb nimetatud ravimeid manustada eraldi, st vähemalt kaks tundi pärast või üks tund 
enne Gastal´i manustamist. 
 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS GASTAL’i VÕTTA 
 
Võtke Gastal’i alati vastavalt alltoodud [tö1]juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või 
apteekriga. Tavaline annus on: 
Täiskasvanud: Kui arst ei ole teisiti määranud, manustada 1...2 tabletti 4...6 korda ööpäevas (mitte üle 
8 tableti 24 tunni jooksul, mitte üle 2 nädala) umbes 1 tund pärast sööki ja enne magamaminekut.  
Sama annus manustatakse kõrvetiste korral söögiaegadest sõltumatult. 
6...12-aastastele lastele manustatakse pool täiskasvanu annusest. 
Ravimi kiirema ja efektiivsema toime tagamiseks lasta tablettidel enne alla neelamist suus sulada.  
 
Kui teil on tunne, et Gastal’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile. 
 
Kui te võtate Gastal’i rohkem kui ette nähtud: 
Gastal´i manustamisel ei ole ägeda üleannustamise juhtusid täheldatud. Ägeda üleannustamise korral 
võiks oodata enam väljendunud kõrvaltoimeid seedetrakti poolt (kõhukinnisus, kõhulahtisus). 
Üleannustamise ravi on sümptomaatiline. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole. 
 



3 

 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Gastal põhjustada kõrvaltoimeid. 
Soovitatavate annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid harva. Suuremate annuste manustamine võib 
põhjustada iiveldust, kõhulahtisust ja kõhukinnisust. Allergilisi reaktsioone esineb erandjuhtudel. 
Kõrvaltoimete ilmnemisel informeerige sellest oma arsti. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
 

5. GASTAL’i SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
Hoida temperatuuril kuni 25oC. 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
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6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 

AWD.pharma Eesti Filiaal 
Poska 51a 
10150 Tallinn 
 

 

  
Infoleht on viimati kooskõlastatud november 2004.  
 


