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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Aceterin 1 mg/ml, suukaudne lahus 
Tsetirisiindivesinikkloriid 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, 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 apteekriga. 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. 
 
Infolehe sisukord:  
1. Mis ravim on Aceterin 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Aceterin 1 mg/ml võtmist 
3. Kuidas Aceterin 1 mg/ml võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Aceterin 1 mg/ml säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Aceterin 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse 
 
Aceterin 1 mg/ml suukaudse lahuse toimeaine tsetirisiindivesinikkloriid on allergiavastane ravim. 
 
Täiskasvanutel ja üle 2-aastastel lastel on Aceterin 1 mg/ml suukaudne lahus näidustatud: 
− hooajalise ja aastaringse allergilise nohu nina- ja silmasümptomite leevendamiseks; 
− kroonilise idiopaatilise urtikaaria sümptomite leevendamiseks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Aceterin 1 mg/ml võtmist  
 
Ärge võtke Aceterin 1 mg/ml suukaudset lahust 
− kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min); 
− kui te olete tsetirisiindivesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa, hüdroksüsiini või 

piperasiini derivaatide (teised tsetirisiinile väga sarnased toimeained) suhtes allergiline.  
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Kui teil on tegemist neerupuudulikkusega, siis pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga, 
vajaduse korral võib arst määrata teile väiksema annuse. 
 
Kui te põete epilepsiat või kui teil on oht krampide tekkeks, siis pidage enne ravimi kasutamist nõu 
oma arstiga. 
 
Kui teile on plaanis teha allergia nahatest, siis tuleb Aceterin 1 mg/ml suukaudse lahuse kasutamine 
lõpetada vähemalt 3 päeva enne testi tegemist. 
 
Tsetirisiini tavapäraste annuste kasutamisel ei ole täheldatud nimetamisväärseid koostoimeid 
alkoholiga (vere alkoholisisalduse juures kuni 0,5 promilli, mis vastab klaasile veinile). Siiski tuleb 
nagu kõigi antihistamiinsete ainete puhul olla ettevaatlik, kui koos ravimiga tarvitatakse alkoholi. 
 
Muud ravimid ja Aceterin 1 mg/ml 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
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Tsetirisiini profiilist tulenevalt ei ole oodata koostoimeid teiste ravimitega. 
 
Aceterin 1 mg/ml koos toidu ja joogiga 
Toit ei mõjuta nimetamisväärselt tsetirisiini imendumist. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Nagu teiste ravimite puhul, tuleb Aceterin 1 mg/ml suukaudse lahuse kasutamist raseduse ajal vältida. 
Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi põhjustada kahjulikke toimeid lootele. Ravimi 
kasutamine tuleb rasedusest teadasaamisel sellest hoolimata lõpetada.  
 
Tsetirisiin eritub rinnapiima. Seetõttu võib Aceterin 1 mg/ml suukaudset lahust  imetamise ajal 
kasutada üksnes juhul, kui arst arvab, et see on vajalik. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kliinilised uuringud ei ole näidanud Aceterin 1 mg/ml soovitatava annuse olulist pärssivat toimet 
tähelepanule, reageerimis- ja autojuhtimisvõimele. 
 
Autojuhtimise ja potentsiaalselt ohtlike tegevuste korral või liikuvate masinatega töötamisel ei tohi 
ületada soovitatavat annust. Samuti peate te hoolikalt jälgima enda reageerimist ravimile. Kui te olete 
tsetirisiini suhtes tundlik, siis võib alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite samaaegne 
kasutamine esile kutsuda tähelepanuvõime täiendava vähenemise ning vastava reageerimisvõime 
halvenemise. 
 
Aceterin 1 mg/ml suukaudne lahus sisaldab sorbitooli: kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud 
suhkruid, siis pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. 
 
Aceterin 1 mg/ml suukaudne lahus sisaldab metüül(4-hüdroksü)bensoaati (E218) ja propüül(4-
hüdroksü)bensoaati (E216), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi allergilisi 
reaktsioone). 
 
 
3. Kuidas Aceterin 1 mg/ml võtta 
 
Kuidas ja millal Aceterin 1 mg/ml suukaudset lahust võtta? 
Allolevad juhised kehtivad juhul, kui arst ei ole teile andnud Aceterin 1 mg/ml suukaudse lahuse 
kasutamise kohta teistsuguseid juhiseid. 
 
Palun järgige neid juhiseid, sest vastasel korral ei pruugi Aceterin 1 mg/ml suukaudne lahus olla 
piisavalt tõhus. 
 
Suukaudset lahust ei ole vaja mõne muu joogiga segada. 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid  
10 mg üks kord ööpäevas [10 ml suukaudset lahust (2 mõõtlusikatäit)]. 
 
6...12-aastased lapsed 
5 mg kaks korda ööpäevas [5 ml suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (1 mõõtlusikatäis kaks korda 
ööpäevas)]. 
 
2...6-aastased lapsed  
2,5 mg kaks korda ööpäevas [2,5 ml suukaudset lahust kaks korda ööpäevas (1/2 mõõtlusikatäit kaks 
korda ööpäevas)]. 
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Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsiendid 
Mõõduka  neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord ööpäevas. 
 
Kui teil on tunne, et Aceterin 1 mg/ml suukaudse lahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu 
oma arsti või apteekriga 
 
Ravi kestus 
Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust ning selle üle otsustab arst. 
 
Kui te võtate Aceterin 1 mg/ml rohkem kui ette nähtud 
Kui te arvate, et olete võtnud liiga suure annuse Aceterin 1 mg/ml suukaudset lahust, siis palun 
teavitage sellest oma arsti. 
 
Teie arst otsustab, milliseid meetmeid, kui üldse, on vaja rakendada. 
 
Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suurema intensiivsusega. 
Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, halb 
enesetunne, pupillide laienemine, nahasügelus, rahutus, sedatsioon, unisus, stuupor, ebanormaalselt 
kiire südametegevus, treemor ja uriinipeetus.  
 
Kui te unustate Aceterin 1 mg/ml võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.  
 
Kui te lõpetate Aceterin 1 mg/ml võtmise 
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. 
 
Turuletulekujärgselt on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimete esinemissagedus on 
defineeritud järgmiselt: sage (rohkem kui 1 patsiendil 100-st, aga vähem kui 1 patsiendil 10-st ), aeg-
ajalt (rohkem kui 1 patsiendil 1000-st, aga vähem kui 1 patsiendil 100-st), harv (rohkem kui 
1 patsiendil 10 000-st, aga vähem kui 1 patsiendil 1000-st), väga harv (vähem kui 1 patsiendil 
10 000-st). 
 
Vere ja lümfisüsteemi häired 
Väga harv: trombotsütopeenia (vereliistakute väike arv veres) 
 
Organism tervikuna 
Sage: väsimus 
 
Südame häired 
Harv: tahhükardia (liiga kiire südametegevus) 
 
Silma kahjustused 
Väga harv: akommodatsioonihäire, hägustunud nägemine, okulogüüriline kriis (kontrollimatud 
silmade ringjad liigutused) 
 
Seedetrakti häired 
Sage: suukuivus, iiveldus, kõhulahtisus 
Aeg-ajalt: kõhuvalu  
 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 
Aeg-ajalt: asteenia (äärmine väsimus), haiglane olek 
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Harv: tursed 
 
Immuunsüsteemi häired 
Harv: allergilised reaktsioonid, millest mõned (väga harva) on rasked 
 
Maksa ja sapiteede häired 
Harv: maksanäitajate muutused 
 
Uuringud 
Harv: kehakaalu suurenemine 
 
Närvisüsteemi häired 
Sage: pearinglus, peavalu 
Aeg-ajalt: paresteesia (ebatavalised tundmused nahas) 
Harv: krambid, liikumishäired  
Väga harv: minestus, treemor, düsgeusia (maitsetundlikksue muutus) 
Teadmata: mälukaotus, mäluhäire 
 
Psühhiaatrilised häired 
Sage: unisus 
Aeg-ajalt: agitatsioon 
Harv: agressiivsus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus 
Väga harv: tikid 
 
Neerude ja kuseteede häired 
Väga harv: ebatavaline uriinieritus 
 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 
Sage: farüngiit, riniit 
 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 
Aeg-ajalt: lööve, sügelus 
Harv: nõgeslööve 
Väga harv: turse, fikseerunud ravimlööve 
 
Palun rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni ülalnimetatud kõrvaltoime. Katkestage Aceterin 
1 mg/ml suukaudse lahuse kasutamine esimeste ülitundlikkusreaktsiooni nähtude ilmnemisel. 
Teie arst hindab selle raskusastet ja otsustab vajaduse korral täiendavate meetmete üle. 
Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest 
oma arstile või apteekrile 
 
 
5. Kuidas Aceterin 1 mg/ml säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja etiketil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Säilivusaeg pärast avamist: 12 nädalat. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
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Mida Aceterin 1  mg/ml sisaldab 
 
- Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid 1 mg/ml. 10 ml suukaudset lahust (2 mõõtlusikatäit) 

sisaldab 10  mg tsetirisiindivesinikkloriidi. 
- Teised abiained on glütserool, propüleenglükool, sahhariinnaatrium (E 954), mittekristalne 70% 

sorbitooli lahus, metüülparahüdroksübensoaat (E 218), proüülparahüdroksübensoaat (E 216), 
naatriumatsetaat, äädikhape, banaani maitseaine ning puhastatud vesi. 

 
Kuidas Aceterin 1  mg/ml välja näeb ja pakendi sisu 
 
Aceterin 1  mg/ml on 75 ml merevaigukollases klaaspudelis (III tüüpi), mis on suletud lastekindla 
keeratava polüpropüleenkorgiga. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja: 
Sandoz d.d. 
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Sloveenia 
 
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 
11312 Tallinn 
tel: 6652 400 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2012.  
 


