
 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Cesradyston 425 mg kõvakapslid 
Liht-naistepuna kuivesktrakt 

 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Cesradyston 425 mg kõvakapsleid täpselt juhisele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.  
- Kui pärast 6 nädala möödumist  haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti 

poole.  
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Cesradyston 425 mg ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Cesradyston 425 mg kasutamist 
3. Kuidas Cesradyston 425 mg kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Cesradyston 425 mg säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON CESRADYSTON 425 mg JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Cesradyston on traditsiooniline taimne ravim  liht-naistepunast, mida kasutatakse meeleolu kerge lan-
guse ja pingeseisundite korral. 
 
2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE CESRADYSTON 425 mg KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Cesradyston 425 mg: 
- kui teil on rasked, enesetapumõtetega depressiooniepisoodid; 
- kui te olete ülitundlik toimeaine või ravimi mõne koostisosa suhtes; 
- kui teil on ülitundlikkus valguse suhtes; 
- alla 12-aastastel lastel, kuna siiani puuduvad piisavad kogemused kasutamise kohta lastel; 
- kui te kasutate immunosupressiivseid ravimeid, nt tsüklosporiine, takroliimust või siroliimust; 
- kui te kasutate HIV-infektsiooni ravimeid, nt ameprenaviiri, indinaviiri või nevirapiini; 
- tsütostaatilisi ravimeid nagu imatiniib või irinotekaan, va. monoklonaalsed antikehad; 
- kui te kasutate antikoagulanti varfariin. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cesradyston 425 mg: 
- kui te kasutate samaaegselt digoksiini, teofülliini, suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid või 
antidepressante. 
Võtke arvesse jaotist “Kasutamine koos teiste ravimitega”. 
 
Kuna võib väheneda rasestumisvastaste ravimite toime, on võimalikud veritsused ja rasestumisvastase 
mõju vähenemine, on soovitav lisaks kasutada teisi rasestumisvastaseid vahendeid. 
 
Ravi ajal tuleb vältida kokkupuudet intensiivse UV-kiirgusega (pikaaegne päevitamine, mägede päike-
sevalgus või solaarium). 
 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
Informatsioon diabeetikutele: 1 kõvakapsel sisaldab 0.0016 leivaühikut. 



 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Üksikjuhtudel on Cesradyston 425 mg kõvakapslite samaaegne kasutamine koos järgmiste ravimitega 
vähendanud nende toimet: 
 
• antikoagulandid (fenprokumoon, varfariin) 
• antidepressandid (amitriptüliin, nortriptüliin, venlafaksiin) 
• HIV-infektsiooni ravimid 

− proteinaasi inhibiitorid, näit. amprenaviir, indinaviir 
- mitte-nukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid; nt nevirapiin 

• vererõhku langetavad ravimid (nifedipiin, verapamiil) 
• bensodiasepiinid (midasolaam, kvasepaam) 
• rasestumisvastased ravimid (võimalik on veritsus ja rasedusvastase toime vähenemine). Naistel, 

kes kasutavad suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid, on soovitav lisaks kasutada teisi rases-
tumisvastaseid vahendeid. 

• tsütotoksilised ravimid (va. monoklonaalsed antikehad), nagu imatiniib ja irinotekaan 
• simvastatiin ja atorvastatiin (koensüüm A reduktaasi inhibiitorid) 
• immunosupressiivsed ravimid (tsüklosporiin, takroliimus, siroliimus) 
• digoksiin 
• feksofenadiin 
• finasteriid 
• gliklasiid  
• metadoon 
• omeprasool 
• teofülliin 
 
Cesradyston 425 mg kõvakapslid võivad suurendada kesknärvisüsteemi serotoniini taset, mis põhjus-
tab kõrvaltoimed nagu iiveldus, oksendamine, ärevus, rahutus, segadus, eriti samaaegsel tarvitamisel 
koos teiste antidepressantidega. Eriti kehtib see järgmiste ravimite samaaegse manustamise korral: 
• SRI- või SSRI-tüüpi antidepressandid (paroksetiin, sertraliin, trasodoon)  
• buspiroon 
• triptaanid 
 
Enne plaanilist operatsiooni tuleb hinnata võimalikke koosmõjusid toodetega, mida kasutatakse üld- ja 
kohaliku anesteesia ajal. Vajadusel tuleb katkestada taimse ravimi kasutamine. Suurenenud ensüümi-
aktiivsus langeb 1 nädala jooksul pärast katkestamist normaalse tasemeni. 
 
Kui kasutate ülalnimetatud ravimeid või muid retseptiravimeid, tuleb enne Cesradyton 425 mg kõva-
kapslite kasutamist konsulteerida arsti või apteekriga. 
 
Cesradyston 425 mg kasutamine koos toidu ja joogiga 
Ravimit tuleb võtta koos piisava koguse vedelikuga kindlate ajavahemike (hommikul ja õhtul) järel, 
söögikordadest sõltumata.  
 
Rasedus ja imetamine 
Kuna siiani puuduvad piisavad kliinilised uuringud kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal, pole 
Cesradyston 425 mg kõvakapsleid soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet mõjutava toime kohta puuduvad vastavad uuringud. 
 
Oluline teave mõningate Cesradyston 425 mg koostisainete kohta. 



Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
Informatsioon diabeetikutele: 1 kõvakapsel sisaldab 0.0016 leivaühikut. 
 
3. KUIDAS CESRADYSTON 425 mg KASUTADA 
 
Kasutage Cesradyston 425 mg kõvakapsleid alati vastavalt kasutusjuhisele, kui arst ei ole teisiti mää-
ranud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.  
Tavaline annus  täiskasvanutele ja üle 12 aasta vanustele lastele: 1 kapsel kaks korda päevas võimali-
kult kindlate ajavahemike järel hommikul ja õhtul koos piisava vedelikuga. 
Kui teil on ravimi kohta täiendavaid küsimusi (ravimi toime on liiga tugev või nõrk), pöörduge oma 
arsti või apteekri poole. 
 
Kasutamise ajal tuleb vältida kokkupuudet intensiivse UV-kiirgusega (päevitamine, solaarium, UV-
lampide kasutamine). 
 
Kui kaua tohib Cesradyston 425 mg kasutada: 
Põhimõtteliselt ei ole ravi kestvus Cesradyston 425 mg kõvakapslitega piiratud. Kui sümptomid püsi-
vad kauem kui 4 nädalat või vaatamata korrektsele ravile süvenevad, pöörduge arsti poole. 
 
Kui te kasutate Cesradyston 425 mg rohkem kui ette nähtud:  
Ägedaid mürgistusnähte ravimitega, mis sisaldavad liht-naistepunaürti, ei ole teada. Märkimisväärse 
üleannustamise korral tuleb umbes 1–2 nädala jooksul kaitsta end päikesekiirguse või UV-kiirguse 
eest. 
 
Kui te unustate Cesradyston 425 mg võtta: 
Ärge manustage kahekordset annust, kui unustasite annuse eelmisel korral võtmata.  
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Cesradyston 425 mg kõvakapslite kasutamisel võivad ilmneda seedetrakti häired, allergilised naha-
reaktsioonid, väsimus ja rahutus. Sagedus pole teada. 
Heledanahalistel inimestel võib tekitada päikesepõletusega sarnanevaid reaktsioone katmata kehaosa-
del. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles 
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
5. SÄILITAMINE 
 
Temperatuuril kuni +30°C. 
Pärast pakendile märgitud säilivusaja lõppu ravimit mitte kasutada. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Cesradyston 425 mg kõvakapslid sisaldab: 
 
Toimeaine on liht-naistepuna kuivekstrakt. 1 kapsel sisaldab 425 mg liht-naistepuna kuivekstrakti 
(3.5-6,0 : 1). 
Ekstrahent: 60% (V/V) etanool. 
 
Abiained on: kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, kolloidne ränidioksiid, laktoosmonohüdraat, tselluloo-
sipulber, talk, magneesiumstearaat, želatiin, puhastatud vesi, värvained: E110, E171.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 



 
Cesra Arzneimittel GmbH Co.KG 
Braunmattstr. 20 
76532 Baden-Baden 
Saksamaa 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Miecys-Pharm OÜ,  
Vitamiini 4,  
Tartu 51014,  
Eesti Vabariik 
Tel: 372 7 380 676 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2012 


