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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Aceterin express 1 mg/ml, suukaudne lahus 
Tsetirisiin 

 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Aceterin express 1 mg/ml täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 5 päeva 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 Aceterin express 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Aceterin express 1 mg/ml kasutamist 
3. Kuidas Aceterin express 1 mg/ml kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Aceterin express 1 mg/ml säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON ACETERIN EXPRESS 1 MG/ML JA MILLEKS SEDA 
KASUTATAKSE 
 
Aceterin express 1 mg/ml on allergiavastane ravim.  
 
Näidustused: 
Allergilise nohu (riniidi) ja silmapõletiku (konjunktiviidi) sümptomaatiliseks ravi.  Urtikaaria 
(nõgestõbi) sümptomaatiline ravi.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACETERIN EXPRESS 1 MG/ML KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Aceterin express 1 mg/ml: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) tsetirisiini või Aceterin express 1 mg/ml mõne koostisosa 

suhtes.  
- kui teil on raske neerupuudulikkus 
- alla 2-aastaste laste raviks 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aceterin express 1 mg/ml: 
 
Sorbitooli sisalduse tõttu ei sobi see ravim patsientidele, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus 
(pärilik fruktoositalumatus). 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
Aceterin express 1 mg/ml kasutamine koos toidu ja joogiga: 
Kuigi uuringute põhjal ei tugevne alkoholi toime (alkoholisisaldus veres 0,8 promilli), ei tohi Aceterin 
express 1 mg/ml lahust võtta koos alkoholiga. 
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Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Aceterin express 1 mg/ml omab kerget või mõõdukat toimet reaktsioonikiirusele. 
Tsetirisiin võib tugevdada alkoholi ja kesknärvisüsteemi depressantide toimeid. 
 
Oluline teave mõningate Aceterin express 1 mg/ml koostisainete suhtes: 
Ravim sisaldab glütserooli. Glütserool on suurtes annustes kasutatuna kahjulik. Kui glütserooli 
võetakse suures annuses, võivad tekkida peavalu, maokaebused (seedehäired) ja kõhulahtisus. 
 
Metüül-4-hüdroksübensoaadi ja propüül-4-hüdroksübensoaadi sisalduse tõttu võib ravimi kasutamise 
ajal tekkida urtikaaria (nõgestõbi). Peale selle on võimalikud hilisreaktsioonid, nagu näiteks 
kontaktdermatiit. Kiiret tüüpi reaktsioone (urtikaaria ja bronhospasm e. bronhilihastekramp), tekib 
harva. 
 
 
3. KUIDAS ACETERIN EXPRESS 1 MG/ML KASUTADA 
 
Kasutage Aceterin express 1 mg/ml suukaudset lahust alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei 
ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele 
noorukitele on 10 ml lahust päevas (2 mõõtlusikatäit), eelistatult õhtuti. 
 
Lapsed vanuses 2…12 eluaastat võtavad vastavalt kehakaalule: 
- kehakaal alla 30 kg: 
 2,5 ml Aceterin express 1 mg/ml lahust kaks korda päevas. 
- kehakaal üle 30 kg: 
 10 ml (=2 mõõtlusikatäit) Aceterin express 1 mg/ml lahust päevas. Erandjuhtudel võib annuse 
jagada kaheks  üksikannuseks: 5 ml (=1 mõõtlusikatäis) lahust hommikul ja 5 ml (=1 mõõtlusikatäis) 
lahust õhtul.  
 
Pakendis on kaasas 5 ml mahuga mõõtlusikas, millele on märgitud jaotused 2,5 ml ja 1,25 ml. 
 
10 ml ravimit (=2 mõõtlusikatäit) sisaldab 3,15 g sorbitooli, mis vastab 0,8 g fruktoosile. 3,15 g 
sorbitooli energeetiline väärtus on 8,2 kcal. 
 
Neerupuudulikkus 
Tsetirisiin on raske neerupuudulikkusega patsientidele vastunäidustatud.  
Keskmise neerupuudulikkusega patsientide puhul tuleks soovitatud annus poolitada. Kerge kuni 
keskmise neerupuudulikkuse ja maksafunktsiooni häirega patsientidel tuleb ravimit kasutada 
ettevaatlikult. 
 
Aceterin express 1 mg/ml suukaudne lahus tuleks sisse võtta eelistatult õhtuti, toidukordadest 
sõltumatult. 
 
Ravi kestus oleneb sümptomitest, nende kestusest ja kulust. Üldjuhul piisab heinapalaviku raviks 
3...6-nädalasest ravist. Seniajani on kroonilise nõgestõve ja kroonilise allergilise riniidi puhul 
kasutatud Aceterin express 1 mg/ml lahust kuni üks aasta. 
 
Üle kahe aasta vanuste laste ravi kestus on 2...4 nädalat. 
 
Kui teil on tunne, et Aceterin express 1 mg/ml lahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige 
sellest arstile või apteekrile. 
 
Kui te kasutate Aceterin express 1 mg/ml rohkem kui ette nähtud: 
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Üleannustamise korral võib tekkida unisus. Üleannustamise tunnuste korral informeerige sellest oma 
arsti. 
 
Kui te unustate Aceterin express 1 mg/ml kasutada: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Aceterin express 1 mg/ml põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Sagedamini esinevad unisus, peavalu ja väsimus.  
Harva allergilised reaktsioonid, segasus, agressioon, depressioon ja unetus. Samuti südamerütmi 
kiirenemine ning minestushood.  
Aeg-ajalt neelupõletik, rahutus, iiveldus ja vääraistingud, pearinglus, krambid, kõhukaebused, lööve, 
sügelemine, halb enesetunne ja kehakaalu tõus, lastel nohu.  
 
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. 
 
 
5. ACETERIN EXPRESS 1 MG/ML SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Pärast esmast avamist on kõlblikkusaeg: 3 kuud. 
 
Ärge kasutage Aceterin express 1 mg/ml lahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Aceterin express 1 mg/ml sisaldab: 
 
-  Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. 
-  Abiained on  äädikhape 99%, glütserool, naatriumatsetaat 3 H2O, metüül-4-hüdroksübensoaat, 
propüül-4-hüdroksübensoaat, propüleenglükool, sahhariinnaatrium, sorbitooli lahus 70% (mitte 
kristalliseeruv), puhastatud vesi, banaani lõhnaaine. 
 
Kuidas Aceterin express 1 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu: 
Suukaudne lahus on selge, värvitu banaanilõhnaline.  
Pakend: 75 ml 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Müügiloa hoidja: 
Hexal AG  
Industriestrasse 25 
83607 Holzkirchen  
Saksamaa 
 
Tootja: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
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11312 Tallinn 
Tel : +372 6652400 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: märtsis 2006  
 
 
 


