
 
PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege hoolikalt enne ravimi kasutamist!  
Küsimuste tekkimisel pidage nõu oma raviarstiga.  
Ravimit ei tohi anda teistele juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased. 
 
SENIREX 10mg, õhukese polümeerikilega kaetud tabletid 
Tsetirisiin 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. 
Valge ümmargune kaksikkumer, õhukese polümeerikilega kaetud tablett, tähis A ühel küljel ja 
poolitusjoon teisel pool. 
Iga tablett sisaldab toimeainena 10 mg tsetirisiinvesinikkloriidi. 
Abiained: laktoos, mikrokristalne tselluloos, maisijahu, veevaba kolloidne ränidioksiid, 
magneesiumstearaat, talk, hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, titaandioksiid (E171), makrogool 4000, 
naatriumtsitraat. 
 
Pakendi suurus: Pakendis 7, 10, 14, 21, 28, 30, 100 tabletti. 
 
Omadused 
Senirex’i toimeaine on tsetirisiinvesinikkloriid, mis kuulub antihistamiinikumide rühma, mida 
kasutatakse allergiliste seisundite raviks. 
 
Näidustused 
Allergilise nohu (riniidi) ja konjunktiviidi sümptomaatiline ravi. Nõgestõve sümptomaatiline ravi 
täiskasvanutel ja üle 6-aastastel lastel. 
 
Enne ravimi kasutamist vasta järgmistele küsimustele ja kui vastad kasvõi ühelegi “jah”, pea 
nõu oma raviarstiga.  
 
-Kas te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga ? 
-Kas te olete allergiline tsetirisiinvesinikkloriidi või ravimi koostises oleva mõne teise abiaine suhtes? 
-Kas te olete täheldanud hingeldust allergiavastaste ravimite kasutamise ajal? 
-Kas te kasutate veel teisi ravimeid? 
-Kas teil on olnud probleeme neerudega? 
 
Raske maksa- ja neerupuudulikkusega patsientidel võib tsetirisiini eritumine aeglustuda.  
Neeru- ja/või maksapuudulikkusega patsientidel on soovitatav annust poole võrra vähendada. 
Tsetirisiin võib kõrvaltoimena põhjustada suukuivust. Seetõttu võib mõnedel patsientidel pikaajaline 
ravi tsetirisiiniga suurendada riski kaariese tekkeks. Suuhügieen on seetõttu väga oluline. 
 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
Kuidas võtta Senirex tablette? 
 
Täiskasvanud, vanurid ja üle 12-aastased lapsed: üks tablett päevas. 
6…12-aastased lapsed: ½ tabletti kaks korda päevas või 1 tablett päevas. 
Tablett tuleb alla neelata tervelt koos veega. 
Kui te unustate tabletti võtmata õigel ajal, võtke järgmine siis kui see meenub. Ärge unustage, et 
tableti võtmiste vahe peab olema vähemalt 24 tundi. 
Alla 6-aastastele lastele ei ole ravim soovitav. 
 



Millised kõrvaltoimed võivad ilmneda Senirex tablettide võtmise ajal?  
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Senirex põhjustada kõrvaltoimeid. 
Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad ravi käigus. Kõrvaltoimetest võib Senirex’i ravi ajal 
täheldada: peavalu, pearinglust, uimasust, ärevust, suukuivust, seedehäireid. 
Hoiduge tarvitamast alkoholi sisaldavaid tooteid, kui kasutate Senirex tablette, kuna see võib 
põhjustada liigset uimasust. 
 
Kui te tunnete ennast uimasena, hoiduge autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest.  
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
Mida teha kui olete võtnud Senirex’i tablette lubatust suurema annuse? 
 
Pöörduge koheselt oma raviarsti või lähima valvearsti poole. 
 
Senirex’i säilitamine? 
 
“Kõlblik kuni” kuupäev on märgitud ravimi pakendile. Mitte kasutada pärast pakendile märgitud 
kõlblikkusaja lõppu.  
Ravim ei nõua spetsiaalseid hoiustamise tingimusi. 
 
Hoia ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
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