
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Irfen Quiktabs, 200mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Ibuprofeen 

 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
− Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või 

apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. 
− Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
− Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.  
− Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime , pidage nõu oma arsti või apteekri või 

meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
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1. Mis ravim on Irfen Quiktabs ja milleks seda kasutatakse 
 
Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni. 
Ibuprofeen kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) rühma, mis leevendavad 
põletikust tingitud valu, turset ja palavikku. 
See ravim on mõeldud nõrga ja mõõduka valu (nt lihasvalu, peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu) 
leevendamiseks ning palaviku alandamiseks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Irfen Quiktabs’i võtmist 
 
Ärge võtke Irfen Quiktabs’i: 
− kui te olete ibuprofeeni või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
− kui teil on või on kunagi olnud maohaavand, seedetrakti mulgustumine või verejooks (k.a 

mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamise tõttu); 
− kui teil on raskekujuline maksa-, neerude või südamepuudulikkus; 
− kui teil on raseduse viimane trimester (viimased 3 kuud); 
− teil on ajuverejooks või muu aktiivne verejooks. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Palun öelge oma arstile või apteekrile, kui 
− te olete astmaatik, teil on või on olnud neeru-, maksa- või soolestikuprobleemid või allergia, 

eriti kui olete allergiline atsetüülsalitsüülhappele või teistele samalaadsetele valuvaigistitele; 
− teil on süsteemne erütematoosne luupus - sidekudet mõjutav immuunsüsteemi seisund, mille 

tagajärjeks on liigesvalu, nahamuutused ning teiste elundite häired; 
− teil on tõsiseid nahareaktsioone seoses MSPVA-de võtmisega; lõpetage Irfen Quiktabs’i 

võtmine kohe, kui teil tekivad esimesed nahalööbe, limaskestade kahjustuse või muud 
ülitundlikkusele viitavad nähud; 

− te püüate rasestuda; ibuprofeen kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma, mis 
võivad kahjustada naiste viljakust. See toime ei ole püsiv ja  möödub pärast ravimi kasutamise 



lõppu. Ibuprofeeni võtmine aeg-ajalt ei mõjuta tõenäoliselt teie rasestumisvõimet, kuid teavitage 
arsti enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleem rasestumisega.    

− teil on raseduse esimene või teine trimester (esimesed 6 kuud) või te toidate last rinnaga;  
− teil on probleeme südamega, teil on olnud insult või te arvate, et teil on oht selliste seisundite 

tekkeks (nt kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või te 
suitsetate); ibuprofeenilaadsed ravimid võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi 
tekkeohu vähese tõusuga. Mistahes oht on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel 
kasutamisel.  

 
Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust (3 päeva). Eakatel on suurem oht 
kõrvaltoimete tekkeks. 
 
Muud ravimid ja Irfen Quiktabs 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mistahes muid ravimeid.  
 
Ärge kasutage seda ravimit, kui te kasutate teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid valuvaigistavaid 
ravimeid või atsetüülsalitsüülhapet rohkem kui 75 mg päevas. 
 
Rääkige oma arstile või apteekrile, kui 
− te võtate antikoagulante (ravimid mis vähendavad verehüübivust (nn verevedeldajad), nt 

atsetüülsalitsüülhape, varfariin, tiklopidiin), vererõhku langetavaid ravimeid (AKE-inhibiitorid, 
nt kaptopriil; beetablokaatorid, nt atenolool, või angiotensiin II retseptorite antagoniste, nt 
losartaan), sest neil võib olla koosmõjusid ibuprofeeniga. 

− te võtate teisi ravimeid nagu kortikosteroide, vereliistakute kokkukleepumist takistavaid 
(trombivastaseid) ravimeid, südameglükosiide, selektiivseid serotoniini tagasihaarde 
inhibiitoreid, liitiumi, metotreksaati, tsüklosporiini, mifepristooni, takroliimust, zidovudiini, 
antibiootilisi kinoloone või aminoglükosiide, ginkgo biloba preparaate.. 

 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi tarvitamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Irfen Quiktabs’i ei soovitata võtta raseduse esimesel ja teisel trimestril. Irfen Quiktabs’i ei tohi võtta 
raseduse viimasel trimestril. Ehkki ainult väga väike kogus ibuprofeeni imendub rinnapiima, ei tohi 
Irfen Quiktabs’i kasutada, kui te toidate oma last rinnaga.   
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ibuprofeen võib põhjustada kõrvaltoimena väsimust, peapööritust ja silmade kahjustust. Irfen Quiktabs 
võib seetõttu mõjutada autojuhtimist ja masinate käsitsemist.  
 
 
3. Kuidas Irfen Quiktabs’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või 
meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või 
meditsiiniõega. 
 
Irfen Quiktabs on mõeldud suukaudseks ja ainult lühiajaliseks kasutamiseks. 
 
Sümptomite leevendamiseks tuleb kasutada väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja 
jooksul. Kui olete võtnud ravimit 3 päeva, aga sümptomid püsivad või halvenevad, võtke ühendust 
oma arstiga. 
 
Annus on 1 või 2 tabletti Irfen Quiktabs’i (200 mg...400 mg), vajadusel kuni 3 korda ööpäevas. Tablett 
tuleb sisse võtta koos klaasitäie veega. Manustamiskordade vahe peab olema vähemalt 4 tundi ning 
24 tunni jooksul ei tohi võtta üle 6 tableti Irfen Quiktabs’i.  
 



Neerude või maksapuudulikkus 
Kergekujulise või mõõduka neerude või maksapuudulikkuse korral ei ole annuse kohandamine vajalik, 
kuid ravimit tuleb kasutada ettevaatlikult. Raskekujulise neerude või maksakahjustuse korral ei tohi 
seda ravimit võtta. 
 
Lapsed 
Irfen Quicktabs’i ei tohi anda lastele kehakaaluga alla 20 kg. 
Tavaliselt manustatakse lastele kehakaaluga üle 20 kg üks tablett Irfen Quicktabs’i (200 mg 
ibuprofeeni) 2 kuni 3 korda ööpäevas, lastele kehakaaluga üle 30 kg üks või kaks tabletti Irfen 
Quicktabs’i (200 mg...400 mg) 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele kaks tabletti Irfen 
Quicktabs’i (400 mg) 3 korda ööpäevas. 
 
Kui te võtate Irfen Quiktabs’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arsti või haiglaga. Võtke 
järelejäänud tabletid arstile näitamiseks kaasa.  
 
Kui te unustasite Irfen Quiktabs’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Alljärgnevad kõrvaltoimed tekivad väga harva (vähem kui ühel inimesel 10000 kohta), kuid kui teil 
tekib mistahes järgnevalt loetletud kõrvaltoimetst, LÕPETAGE otsekohe selle ravimi võtmine ja 
pöörduge oma arsti või apteekri poole:  
− seedetrakti haavand või mulgustumine, mille sümptomiteks võivad olla tugev kõhuvalu, 

veriokse, veriroe või musta värvi tõrvalaadne väljaheide; 
− ajukelmepõletik, mille sümptomiteks võivad olla kaelakangestus, peavalu, iiveldus, 

oksendamine, palavik või tegelikkuse tajumise häired;. 
− tõsised allergilised reaktsioonid, mille sümptomiteks võivad olla pööritustunne või 

minestamine, kiirenenud pulss, näo-, keele- või kõriturse. 
− astma ägenemine, vilistav hingamine või hingamisraskus. 
 
Kõrvaltoimete kokkuleppeline rühmitus esinemissageuse alusel on alljärgnev: 
Väga sage (≥ 1/10) 
Sage (≥ 1/100 kuni ‹1/10) 
Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni ‹1/100) 
Harv ((≥ 1/10000 kuni <1/1000) 
Väga harv (<1/10000) 
Ei ole teada (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal) 
 
Seedetrakti häired  
Seedetrakti kõrvaltoimed on kõige sagedasemad. 
Aeg-ajalt:  kõhuvalu, iiveldus, seedehäire. 
Harva: kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhukinnisus ja oksendamine. 
Väga harva: ülehappesushaavand, mulgustumine või seedetrakti verejooks, veriroe, veriokse, 
mõnikord surmav, eriti eakatel patsientidel. Haavandiline igemepõletik, gastriit. Põletikuliste 
soolehaiguste (nt haavandiline koliit ja Crohni tõbi) ägenemine. 
 
Immuunsüsteemi häired 
Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid koos nõgestõve ja sügelusega. 
Väga harva: raskekujulised ülitundlikkusreaktsioonid; sümpomiteks võivad olla näo-, keele- ja 
kõriturse, hingeldus, südamekloppimine, vererõhu langus (anafülaksia, angioödeem või raske šokk). 
Astma ägenemine ja bronhospasm. 



Autoimmuunhaigusega patsientidel (süsteemne erütematoosne luupus, segatüüpi sidekoe haigus) on 
ravi ajal ibuprofeeniga täheldatud üksikjuhtudena nakkusvaba ajukelmepõletiku sümptomeid, nt 
kaelakangestus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik või tegelikkuse tajumise häired. 
 
Närvisüsteemi häired: 
Aeg-ajalt: peavalud. 
Väga harva: nakkusvaba ajukelmepõletik – väga harva on teatatud üksikjuhtudest. 
 
Neerude ja kuseteede häired:  
Väga harva: äge neerupuudulikkus, neerukoe kärbumine (papillaarnekroos), eriti pikaajalisel 
kasutamisel. 
 
Maksa ja sapiteede häired 
Aeg-ajalt: maksapuudulikkus. 
Väga harva: maksakahjustus, hepatiit, kollatõbi. 
 
Vere ja lümfisüsteemi häired 
Väga harva: vereloomekahjustusest tingitud vererakkude arvu langus, mille sümptomiteks võivad olla 
palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripilaadsed sümptomid, raske kurnatus, nina- ja 
nahaverejooks. 
 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 
Aeg-ajalt: erinevad nahalööbed. 
Väga harva: rasked nahareaktsioonid, nt villiline nahalööve (nt Stevensi-Johnsoni sündroom – 
eluohtlik nahakahjustus).   
 
Südame ja veresoonte häired 
Väga harva: ravi korral mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega on teatatud tursetest, vererõhu 
tõusust, veresoonte põletikust (vaskuliit) ja südamepuudulikkusest. 
 
Psühhiaatrilised häired 
Väga harva: depressioon, segasusseisund, hallutsinatsioonid. 
 
Silma kahjustused 
Väga harva: nägemiskahjustus. 
 
Kõrva ja labürindi kahjustused 
Väga harva: kõrvade vilistamine ja peapööritus. 
 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 
Väga harva: astma, bronhospasm, hingamisraskus. 
 
Hoiatused 
Ibuprofeenilaadsed ravimid võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi tekkeohu vähese 
tõusuga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge 
ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust (3 päeva). 
 
Kui teil on probleeme südamega, teil on olnud hiljuti insult või kui arvate, et teil on oht selliste 
seisundite tekkeks (nt teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või te 
suitsetate), siis peaksite ravi osas pidama nõu arsti või apteekriga. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5.  Kuidas Irfen Quiktabs’i säilitada 
 



Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast Kõlblik kuni 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC 
 
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 Irfen Quiktabs sisaldab 
− Toimeaine on ibuprofeen. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni.  
− Abiained on: 

tableti tuum: kroskarmelloosnaatrium, veevaba kolloidne ränidioksiid, eelželatiniseeritud 
tärklis,  stearhape; 
tableti kate: kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), hüpromelloos, makrogool 
8000, titaandioksiid. 

 
Kuidas Irfen Quiktabs välja näeb ja pakendi sisu 
 
9,1 mm läbimõõduda õhukese polümeerikattega tablett on kahvatuoranži värvusega, ümara kujuga 
ning kaksikkumera pinnaga.  
Pakendis on 10 või 20 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja 
Mepha Lda. 
Lagoas Park,  
2740-298 Porto Salvo 
Portugal 
 
Ravimipartii vabastamise eest vastutav tooja 
 
Mepha Baltic Ltd., 
Rupniecibas 7, 
Riia, LV-1010,  
Läti 
 
Mepha Pharma GmbH 
Marie-Curie-Strasse 8 
79539, Lörrach 
saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 
Lõõtsa 8 
11415 Tallinn 
 
Telefon: +372 6610804 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2012 


