
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Sedinal Hypericum, 140 mg kaetud tabletid 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Kaetud tablett sisaldab 140 mg naistepuna kuivekstrakti 2,5-5 : 1 (ekstrahent: 70% etanool). 
 
Abiained vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Kaetud tablett. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Traditsiooniline ravim kerge meeleolu languse ja pingeseisundite korral. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
2 tabletti päevas suukaudseks manustamiseks. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Sedinal Hypericum’i ei tohi kasutada koos tsüklosporiini või indinaviiri ja teiste HIV proteaasi 
inhibiitoritega ning naha teadaoleva valgustundlikkuse korral. 
 
Piisavate andmete puudumise tõttu ei tohi ravimit kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal. 
 
Sedinal Hypericum’i ei tohi manustada alla 12-aastastele lastele. 
 
4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel  
 
Sedinal Hypericum’i samaaegne manustamine võib põhjustada teofülliini, kumariini-tüüpi 
antikoagulantide (fenprokumoon, varfariin), digoksiini ja mõnede depressiooniravimite ravitoime 
kadumist. Patsiendid, kes kasutavad Sedinal Hypericum’i koos mõne nimetatud ravimiga, peavad 
nõu pidama oma arstiga (vt lõik 4.5). 
 
Ravi ajal Sedinal Hypericum’iga tuleb hoiduda intensiivsest ultraviolettkiirgusest (pikaajaline 
päevitamine, päikeselamp, solaarium). 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 



Koosmanustamisel on täheldatud järgmiste ravimite ravitoime vähenemist või kadumist (vt ka 
lõik 4.3): kumariini-tüüpi antikoagulandid (fenprokumoon, varfariin); tsüklosporiin; digoksiin; 
indinaviir; amitriptüliin, nortriptüliin; suukaudsed kontratseptiivid (tsükliväline vereeritus); 
teofülliin. 
Võimalik on teistest ravimitest tingitud valgustundlikkuse suurenemine. 
 
Teatud antidepressantidega (nefasodoon, paroksetiin, sertraliin) koosmanustamisel võib 
suureneda kõrvaltoimete (nt iivelduse, oksendamise, ärevuse, rahutuse, segasuse) 
esinemissagedus. 
 
4.6 Rasedus ja imetamine 
 
Andmed puuduvad. Kooskõlas üldise meditsiinipraktikaga ei tohi preparaati raseduse ja rinnaga 
toitmise ajal kasutada ilma arsti soovituseta. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Kliinilistes uuringutes ei ole ilmnenud ebasoodsat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise 
võimele. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Tekkida võib fotosensibilisatsioon, eriti heleda nahaga isikutel, põhjustades nahareaktsioone nagu 
päikesepõletus. Harvadel juhtudel võivad tekkida seedetrakti vaevused, allergilised reaktsioonid, 
väsimus või rahutus. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Seniajani ei ole inimestel teatatud ägeda mürgistuse juhtudest naistepuna preparaatidega. 
 
Märkimisväärse üleannustamise korral tuleb patsienti 1...2 nädala jooksul kaitsta päikesekiirguse 
ja ultraviolettkiirguse eest. 
 
Mürgistusnähud peale (ortostaatilise) hüpotensiooni (vererõhu langus) on eeskätt 
kesknärvisüsteemi stimulatsioon: unetus, treemor, hüperrefleksia (inhibitsiooni puudumine), 
hallutsinatsioonid, hüperpüreksia (kõrge palavik), krambid jms. Seetõttu tuleb üleannustamise 
korral pöörduda arsti poole.  
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1  Farmakodünaamilised omadused 
 
Naistepunas sisaldub palju bioloogiliselt aktiivseid koostisaineid, sealhulgas naftodiantroonid, 
flavonoidid, floroglütsinoolid ja ksantoonid. Toimeaineks loetakse Hypericum perforatum L.’i 
kuivatatud õisiku või maapealse osa täisekstrakt. 
 
Varasemad uuringud naistepuna ekstraktidega hindasid inhibeerivat toimet katehhoolamiinide 
ainevahetuse ensüümidele, monoamiini oksüdaasile ja katehhool-o-metüültransferaasile. Need 
leiud ei ole aga kinnitust leidnud hilisemates uuringutes. 
 



Ühe hüpoteesi kohaselt avaldavad naistepuna ekstraktid kerge ja keskmise raskusega depressiooni 
korral ravitoimet reguleerides neurotransmitteri sissevõttu sünapsi. Hiljutistes uuringutes on 
tõestust leidnud tagasihaarde inhibeerimine sünapsis ja retseptorite pärssimine, kuid see ei ole 
tõenäoliselt ainus toimemehhanism. 
 
Elektroentsefalogrammile (EEG) avaldatava toime uuringute tulemusi on interpreteeritud kui 
valdavalt lõõgastavaid ning kirjeldatud on unekvaliteedi paranemist. Ühes teises uuringus 
täheldati öise melatoniini plasmakontsentratsiooni märkimisväärset suurenemist. Enamikes 
uuringutes on tõestust leidnud depressiivse sündroomi põhisümptomite (meeleolu, huvipuudus ja 
aktiivsus) ja teiste sümptomite (uni, keskendumine, somaatilised vaevused) olulist paranemist. 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Pärast naistepuna ekstrakti suukaudset manustamist saabub hüperitsiini maksimaalne 
kontsentratsioon seerumis umbes 4 tunni jooksul ning pikaajalisel manustamisel saavutati 
püsikontsentratsioon umbes 4 päeva möödudes. Pole teada, kas ravim metaboliseerub ja kuidas 
eritub. 
 
Hüperitsiini keskmine poolväärtusaeg plasmas on umbes 25 tundi ja pseudohüperitsiinil umbes 
16...36 tundi. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Uuringutulemused ei ole näidanud naistepuna preparaatide mõju reproduktsioonile ega ka 
mutageenset toimet. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Maltodekstriin, laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükollaat, magneesiumstearaat, raske 
kaoliin, makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat, akaatsia, montaanvaha, kopovidoon, sahharoos, 
naatriumdodetsüülsulfaat, povidoon, talk, värvained E171, E172, kaltsiumkarbonaat, 
glükoosisiirup, makrogool. 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei ole teada. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
3 aastat 
 
6.4 Säilitamise eritingimused  
 
Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 



Blisterpakend: PVDC ja alumiiniumfooliumiga kaetud PVC foolium. 
Karbis on 2 blisterpakendit 30 kaetud tabletiga. 
 
6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend  
 
Erinõuded puuduvad. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
M.C.M. Klosterfrau Vertriebs GmbH 
Gereonsmühlengasse 1-11 
D 50670 Köln 
Saksamaa 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
523206 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
27.10.2000/25.08.2006 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Ravimiametis kinnitatud novembris 2008 


