
 
 
 
 
PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Valdispert’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 Valdispert’i ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Valdispert’i võtmist 
3. Kuidas Valdispert’i võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Valdispert’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
VALDISPERT, kaetud tabletid 
Palderjan 
 
 
- Toimeaine on palderjan. Valdispert  kaetud tabletid sisaldavad palderjanijuure kuivekstrakti 
(3-6:1, etanooli 70% (V/V).  
- Abiained on: dekstriin, mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, makrogool 4000, 
kolloidne veevaba ränioksiid, magneesiumstearaat, shellak, hüpromelloos, talk, magneesiumoksiid, 
akaatsia, sukroos, povidoon K 25, makrogool 6000, titaandioksiid, karmelloosnaatrium, mesilasvaha, 
karnauba vaha. 
 
Müügiloa hoidja: 
Solvay Pharmaceuticals GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20 
30173 Hannover 
Saksamaa 
 
 

1. MIS  ON VALDISPERT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 

Valdispert on taimse päritoluga ravim, mida kasutatakse nõrga rahustava vahendina ja unehäirete 
korral. Valdispert  tabletid on valged, kumerad ja ümmarguse kujuga. 
Valdispert  pakendid on järgmise suurusega: 20, 30, 50 või 100 tabletti. 
 
 

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VALDISPERT  KASUTAMIST 
 

Valdispert’i  ei tohi kasutada juhul: 
- kui teil esineb ülitundlikkus palderjani või Valdispert  mõne koostisosa  suhtes 

 
Valdispert’i  tuleb kasutada ettevaatusega juhtudel: 

- kui kasutate kesknärvisüsteemi pärssivaid ravimeid, millel on und soodustav, rahustav, 
narkootiline toime, või alkoholi 

- kui olete põdenud rasket maksahaigust 
Informeerige arsti kõikidest põetud haigustest ja ravimitest, mida kasutate. 



Vähese kasutamiskogemuse tõttu ei ole soovitav manustada Valdispert  alla 12-aastastele lastele.  
 
Rasedus ja imetamine: 
Kuna Valdispert  kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel andmed puuduvad, ei tohi ravimit 
raseduse ja imetamise ajal kasutada. Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui olete rase või 
toidate last rinnaga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Valdispert  ei tohi manustada vahetult (kuni 2 tunni jooksul) enne autojuhtimist või masinatega 
töötamist. 
 
Kui kasutate samaaegselt ka teisi ravimeid: 
Informeerige arsti kõikidest ravimitest, mida kasutate . 
 
 

 
3.   KUIDAS VALDISPERT  KASUTATAKSE 

Valdispert  tabletid neelatakse alla tervelt koos vedelikuga  ilma närimata. 
Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 

- uinumise soodustamiseks 3…4 tabletti ühekordse annusena (vastab 1125…3750 mg 
palderjanijuurele) pool tundi enne magamaminekut. Vajadusel võib ühe annuse manustada ka 
õhtul varem. 

- närvipinge vähendamiseks 3…4 tabletti (võrdeline 1125…3750 mg palderjanijuurega) 1…3 
korda päevas. 

Vanuritel kasutatakse täiskasvanute annuseid. 
Konsulteerige kindlasti arsti või apteekriga, kui te ei ole kindel, millist annust peaksite kasutama. 
 
Kui kaua peab Valdispert  kasutama 
Valdispert  kasutamise ajaline kestus on individuaalne ja sõltub sellest, kui kiiresti haigusnähud 
taanduvad. Konsulteerige kindlasti arstiga, kui haigusnähud püsivad kauem kui 2 nädalat või 
süvenevad. 
 
Kui olete võtnud sisse suurema annuse kui ette nähtud 
Valdispert  üleannustamisel võivad tekkida järgmised sümptoomid: väsimus, kõhukrambid, 
pingetunne rinnapiirkonnas, minestamistunne, kätevärin ja pupilli laienemine e müdriaas. 
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole. 
 
Kui olete unustanud tabletti võtta 
Kui teil on jäänud üks annus võtmata, siis võtke järgmine annus õigel ajal. Ei tohi võtta kahte annust 
ühe korraga. 
 
4.  VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 

 
 Kõrvaltoimed on harvad, esinenud on väsimust.Kui teil tekib ravi käigus kõrvaltoimeid, mida siin ei 
ole mainitud, siis informeerige sellest oma arsti. 
 
5- VALDISPERT  SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitada temperatuuril kuni 30°C. Ravimit ei tohi 
kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.  
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Esindus Eestis: 



 
Solvay Pharmaceuticals GmbH Eesti filiaal 
Pärnu mnt. 501 
76401 Laagri Harjumaa 
 
Tekst on kooskõlastatud: märtsis 2004. 
 
 


