
PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Vitamin E – Slovakofarma 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 Vitamin E – Slovakofarma ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Vitamin E – Slovakofarma võtmist 
3. Kuidas Vitamin E – Slovakofarma’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Vitamin E  – Slovakofarma säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Vitamin E 100 – Slovakofarma, 100 mg kapslid 

Tokoferool 
 
- Toimeaine on tokoferoolatsetaat.  
- Abiaine on taimeõli. Kapsli katte koostisesse kuuluvad: želatiin, glütserool 85%; 

metüülparabeen, Ponceau punane 4R E 124. 
 
Punased ovaalsed kapslid, täidetud läbipaistva kollase õliga. 
 
Pakendis 30 kapslit. 
 
Müügiloa hoidja 
ZENTIVA a.s.  
Nitrianska 100 
920 27 Hlohovec 
Slovakkia Vabariik 
 
 
1. MIS RAVIM ON VITAMIN E – SLOVAKOFARMA JA MILLEKS SEDA 

KASUTATAKSE 
 
Vitamiin E on füsioloogiline antioksüdant. Ta kaitseb vabu rasvhappeid ja teisi kergesti 
oksüdeeritavaid ühendeid oksüdatsiooni eest. Rakumembraanis on tokoferool seotud 
fosfolipiidide küllastamata rasvhapetega.  
Vitamiini E kasutatakse ka rakumembraani kahjustuste ärahoidmiseks, mis võib viia 
arterioskleroosi või südamehaigusteni. 
 
Näidustus: 
Vitamiin E vaeguse profülaktika.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VITAMIN E – SLOVAKOFARMA VÕTMIST 
 



Ärge võtke Vitamin E – Slovakofarma’t: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) tokoferooli või ravimi mõne koostisosa suhtes. 
- kui patsient on alla 3-aastane. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vitamin E – Slovakofarma: 
- Vitamiin K vaegusest tekkinud hüpotrombineemia võib halveneda vitamiin E suurte 
annuste manustamisel. 
- Vitamiin K defitsiidi korral ja antikoagulantidega ravi ajal tohib E-vitamiini kasutada ainult 
koos K vitamiiniga. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Vitamiin E preparaate tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada kui järgitakse soovitatud 
annuseid. Suurte annuste manustamise järgselt ei täheldatud loodet kahjustavat toimet. 
Vitamiin E eritub rinnapiima. Puuduvad vastunäidustused preparaadi manustamiseks rinnaga 
toitmise ajal eeldusel, et ei ületata soovitatud ööpäevaseid annuseid. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Toime puudub. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Vitamiin E annuses üle 400 TÜ päevas tugevdab verehüübimist pärssivate ravimite 
(antikoagulantide) toimet. Vitamiinil E ja tema metaboliitidel on antagonistlik toime vitamiin K 
toimele, mistõttu suukaudseid antikoagulante või östrogeene saavatel patsientidel on oht 
verejooksu tekkeks, kui samaaegselt kasutatakse E-vitamiini suurtes annustes. 
Vitamiin E suured annused tühjendavad organismi vitamiin A depoosid. Samaaegsel 
manustamisel rauapreparaatidega suureneb vitamiin E päevane vajadus. Vitamiin E toime võib 
samaaegsel manustamisel raua-preparaatidega väheneda. Sellisel juhul on soovitatav vitamiin E 
preparaate võtta 1…2 tundi pärast rauda sisaldavate preparaatide manustamist. 
 
 
3. KUIDAS VITAMIN E – SLOVAKOFARMA’T VÕTTA 
 
Võtke ravimit alati vastavalt siit infolehest saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. 
 
Tavaline annus vitamiin E vaeguse profülaktikaks täiskasvanule on 100…200 mg päevas. 
Lastele määrab annuse arst. 
Kapslid tuleb alla neelata mõningase vedelikukogusega. 
 
Kui teil on tunne, et Vitamin E – Slovakofarma toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest 
arstile või apteekrile. 
 
Kui te võtate Vitamin E – Slovakofarma’t rohkem kui ette nähtud: 
Vitamiin E suurtes annustes (üle 800 mg päevas pika aja jooksul) võib tekitada seedetrakti 
häireid, nägemishäireid, pearinglust, peavalu, tõsist väsimust ja nõrkust. 
Üleannustamise ravi hõlmab vitamiin E eemaldamist organismist ja sümptomaatilist ravi. 
 



Kui te unustate Vitamin E – Slovakofarma’t võtta: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Vitamin E – Slovakofarma põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Need kõrvaltoimed tekivad soovitatud annuste kasutamisel harva.  
 
Organsüsteemi klass Kõrvaltoime 

Seedetrakti häired kõhuvalu* 
kõhulahtisus* 

Üldised häired nõrkus* 
Vaskulaarsed häired trombemboolia (episoodid)* 
Uuringud Vere kolesteroolisisalduse tõus* 
* kõrvaltoimed, mis tekivad suurte annuste kasutamisel (1 g ööpäevas). 
 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige 
sellest oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. VITAMIN E – SLOVAKOFARMA SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.  
Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
Zentiva International a.s. Eesti Filiaal 
Soola 8,  
Tartu 51013 
Eesti 
Tel. +372 7 371 544 
Faks. +372 7 371 545 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: juuni 2005 


