
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Rimantadinum Olainfarm, 50 mg tabletid 
Rimantadiin 

 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile  

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole 
nimetatud. Vt lõik 4. 
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1. Mis ravim on Rimantadinum Olainfarm ja milleks seda kasutatakse 
 
Rimantadinum Olainfarm sisaldab toimeainena rimantadiinvesinikkloriidi (edaspidi rimantadiin),. 
Rimantadiin on viirustevastane aine.  Ravimit kasutatakse A-tüüpi gripiviiruse puhul. 
 
Rimantadinum Olainfarm’i kasutatakse 
- A-tüüpi gripiviiruse poolt põhjustatud varajases staadiumis gripi raviks täiskasvanutel. 
- A-tüüpi gripiviiruse poolt põhjustatud gripi profülaktikaks täiskasvanutel ja lastel alates 7. 
eluaastast gripipuhangu ajal.  
 
 
2. Mida on vaja teada enne Rimantadinum Olainfarm’i võtmist 
 
Ärge võtke Rimantadinum Olainfarm’i 
- kui olete rimantadiini või teiste adamantaani rühma kuuluvate ravimite või selle ravimi mis 

tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui teil on äge ja/või raske maksafunktsiooni häire; 
- kui teil on tõsine neeruhaigus; 
- kui teil on türeotoksikoos (kilpnäärme liigtalitlus) 
kui te olete rase või toidate last rinnaga 
Kui te ei ole kindel, kas midagi eeltoodust käib teie kohta, küsige arstilt enne selle ravimi kasutamist 
nõu. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Rimantadinum Olainfarm'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, sest teie ravimi annust 
võib olla vaja vähendada (vt lõik 3): 
- kui teil on seedetrakti häired,  
- kui teil on maksahaigused,  
- kui teil on rasked südamehaigused ja/või südame rütmihäired, 
- kui te olete eakas. 



 

Kui te olete põdenud epilepsiat (langetõbe) ja te kasutate krambivastaseid ravimeid koos 
rimanatadiiniga, on oht epilepsia ägenemisele. Sellisel juhul on soovitatav vähendada annust 100 mg-
ni päevas. Epilepsia ägenemisel tuleb ravi Rimantadinum Olainfarm'iga katkestada. 
 
Lapsed 
Seda ravimit ei tohi kasutada alla 7-aastastel lastel.  
 
Muud ravimid ja Rimantadinum Olainfarm  
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
Paratsetamool ja atsetüülsalitsüülhape vähendavad rimantadiini toimet.  
Tsimetidiin võib tugevdada rimantadiini toimet. . 
 
Rimantadinum Olainfarm koos toidu ja joogiga 
Toit ei mõjuta rimantadiini imendumist. 
Rimantadiini ravi ajal soovitatav vältida alkoholi, sest on oht kesknärvisüsteemi häirete tekkeks. 
 
Rasedus ja imetamine 
Seda ravimit ei kasutata raseduse ja imetamise ajal.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kui ravi ajal ilmnevad pearinglus, peavalu või ükskõik millised muud kesknärvisüsteemiga seotud 
kõrvaltoimed, olge autojuhtimisel ja masinatega töötamisel ettevaatlik (vt lõik 4).). 
 
Rimantadinum Olainfarm sisaldab laktoosmonohüdraati 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist arstiga nõu.  
 
 
3. Kuidas Rimantadinum Olainfarm’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Tablettide võtmine 
Tablette võetakse pärast sööki suukaudselt koos piisava koguse vedelikuga. Ravi tuleb alustada niipea 
kui võimalik, pärast gripi sümptomite ilmnemist. Terapeutiline toime on märgatavalt tugevam, kui 
raviga alustatakse 48 tunni jooksul pärast sümptomite teket.  
 
Soovitatavad annused: 
  
Gripi ravi  
Täiskasvanud: 100 mg (2 tabletti) kaks korda ööpäevas 5 päeva jooksul. 
 
Eakad patsiendid, maksa- ja/või neerufunktsiooni häiretega patsiendid: 100 mg (2 tabletti) üks kord 
ööpäevas 5 päeva jooksul. Eakaid ja kerge kuni mõõduka neeru ja/või maksafunktsioonihäirega 
patsiente tuleb jälgida kõrvaltoimete tekkimise suhtes, sest neil on oht rimantadiini kumuleerumiseks. 
Raskete maksa ja/või neerufunktsiooni häirete korral on rimantadiin vastunäidustatud (vt lõiku Ärge 
võtke Rimantadinum Olainfarm’i) 
 
Gripi profülaktika 
Täiskasvanud: 50 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas kuni 30 päeva vältel. 
 
 



 

 
Lapsed ja noorukid 
Gripi profülaktikaks lastel alates 7. eluaastast: 50 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas kuni 15 päeva 
vältel.  
Enne ravimi andmist lapsele, on arstiga konsulteerimine kohustuslik. 
 
Kui te võtate Rimantadinum Olainfarm’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtsite rohkem Rimanatadinum Olainfarm'i kui ette nähtud, konsulteerige koheselt arstiga.  
 
Kui te unustate Rimantadinum Olainfarm’i võtta 
Kui te unustasite õigel ajal annuse võtta, tehke seda niipea kui see teile meenub ja siis jätkake ravi 
tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Rimanatadiin on tavaliselt hästi talutav. 
 
Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st) 
• unetus 
• iiveldus, oksendamine 
 
Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st) 
• palpitatsioonid (südame pekslemine), südamepuudulikkus, südame blokaad, pulsisageduse 

kiirenemine 
• vererõhu tõus, aju vereringe häired, minestamine 
• pearinglus, peavalu, agiteeritus, väsimus, keskendumishäired, liigutuste koordinatsiooni häired, 

unisus, depressioon, eufooria, iseeneslikud liigutused, värinad, hallutsinatsioonid, segasus, 
krambid, lõhnataju kadumine 

• helinad kõrvus 
• hingeldus, bronhospasm, köha 
• isutus, suukuivus, kõhulahtisus, ülakõhuvalu, seedehäired 
• nahalööve 
• nõrkus 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus, eriti mis on seotud seedetrakti ja närvisüsteemiga, suureneb 
märgatavalt rimantadiini soovitatust suuremate annuste manustamisel. Lisaks ülalnimetatud 
kõrvaltoimetele on teatatud veel üksikjuhtudel järgmistest: suurenenud pisaraeritus, suurenenud 
urineerimissagedus, palavik, kõhukinnisus, tugev higistamine, suupõletik, liigtundlikkus, silmavalu. 
Enamusel juhtudel kaovad need nähud kiiresti ravi katkestamisel. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Rimantadinum Olainfarm’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 



 

 
Hoida temperatuuril kuni 25°C,  
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast „EXP“. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Rimantadinum Olainfarm sisaldab 
- Toimeaine on rimantadiin. Üks tablett sisaldab 50 mg rimantadiini (vesinikkloriidina).  
- Teised abiained on laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, steariinhape. 
 
Kuidas Rimantadinum Olainfarm välja näeb ja pakendi sisu 
Valged kuni valkjad, ümmargused, lamedad, längus servadega tabletid. 
 
10 tabletti PVC/alumiinum blistris.  
Karbis on 1, 2, 3, 4 või 5 blistrit ja pakendi infoleht.  
Pakendi suurused: 10, 20, 30, 40 või 50 tabletti.  
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
JSC Olainfarm 
Rupnicu Str. 5 
LV-2114 Olaine 
Läti  
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
OÜ Hagarex 
Uusaru 5 
Saue 76505 
Tel: 56480207 
 
Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2019. 


