
PAKENDI  INFOLEHT 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.  
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Loratadin Sandoz’t täpselt juhistele vastavalt.  
– Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
– Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.  
– Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti 
poole.  

Infolehes antakse ülevaade:  

1. Mis ravim on Loratadin Sandoz ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Loratadin Sandoz’e võtmist 
3. Kuidas Loratadin Sandoz’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Loratadin Sandoz’e säilitamine  
6. Lisainfo  

Loratadin Sandoz, 10 mg tabletid 
Loratadiin 
 
Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini. 
Abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis, kolloidne ränidioksiid. 
 
Müügiloa hoidja: 
Sandoz d.d. 
Verovskova 57 
Sl-1000 Ljubljana 
Sloveenia 
 
Tootja: 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke-Allee 1 
39179  Barleben 
Saksamaa 
  

1.    MIS RAVIM ON Loratadin Sandoz JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE  

Valge, ovaalne poolitusjoonega tablett, millele on pressitud märgis ”LT10”. 
Pakend sisaldab 7, 10, 14, 20, 30, 50 ja 100 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 

Loratadin Sandoz 10 mg tabletid kuuluvad antihistamiinide (allergilisi nähte leevendavate ravimite) 
gruppi. 

Loratadin Sandoz  on näidustatud allergilise nohu ja kroonilise idiopaatilise urtikaaria 
sümptomaatiliseks raviks. 

 
2.    MIDA ON VAJA TEADA ENNE Loratadin Sandoz’e VÕTMIST  

Ärge võtke Loratadin Sandoz’t :  
-  kui teil on ülitundlikkus toimeaine või ravimi mõne abiaine suhtes. 



Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Loratadin Sandoz:  
 - kui teil on raske maksakahjustus. 
 - kui lähete nahateste tegema, siis enne seda 48 tundi ei tohi Loratadin Sandoz’t võtta, sest 
antihistamiinid võivad tegelikult positiivse reaktsiooni ära hoida või seda vähendada. 
 
Loratadin Sandoz’e võtmine koos toidu ja joogiga: 
Psühhomotoorsete uuringute põhjal ei tugevne ravimi toime, kui koos Loratadin Sandoz’ega 
manustada alkoholi.  

Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
Loratadin Sandoz’t ei soovitata raseduse ajal kasutada. 

Imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
Loratadiin eritub rinnapiima, mistõttu ei soovitata seda ravimit imetavatele naistele. 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:  
Väga harva on tekkinud unisust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 

Oluline teave mõningate Loratadin Sandoz’e koostisainete suhtes:  
Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi 
kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Et loratadiini terapeutiline indeks on lai, pole kliiniliselt olulisi koostoimeid oodata. Kliinilistes 
uuringutes ei ole koostoimeid täheldatud. 
 

3.   KUIDAS  Loratadin Sandoz’t  VÕTTA  

Võtke Loratadin Sandoz’t alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. 
 
Üle 12-aastased lapsed ja täiskasvanud 
10 mg üks kord päevas (üks tablett üks kord päevas). Tablette võib võtta toidukordadest sõltumatult. 
 
2...12-aastased lapsed, kelle: 
- kehakaal on üle 30 kg 
10 mg üks kord päevas (üks tablett üks kord päevas); 
 
- kehakaal on 30 kg või vähem 
Pool tabletti Loratadin Sandoz’t üks kord päevas (vastab 5 mg loratadiinile). 
 
Loratadin Sandoz’e tõhusust ja ohutust alla 2-aastastele lastele ei ole kinnitatud. 
 
Raske maksapuudulikkusega patsientidel tuleb kasutada väiksemat algannust, sest loratadiini 
imendumine võib olla vähenenud. Üle 30 kg kaaluvatel täiskasvanutel ja lastel on soovitatav kasutada 
algannust 10 mg ülepäeviti ning lastel kehakaaluga 30 kg või vähem 5 mg ülepäeviti. 
 
Eakatel või neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada. 
 



Teave diabeetikutele 
Üks tablett sisaldab alla 0,01 leivaühiku. 
 
Kui teil on tunne, et Loratadin Sandoz’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või 
apteekrile. 
 
Kui te võtate Loratadin Sandoz’t  rohkem kui ette nähtud:  
Üleannustamisest tingituna on tekkinud unisus, südametegevuse kiirenemine ja peavalu. 
Üleannustamise ilmingute korral pöörduge arsti poole. 

Kui te unustate Loratadin Sandoz’t  võtta :  
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 

4.   VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED  

Nagu kõik ravimid, võib ka Loratadin Sandoz põhjustada kõrvaltoimeid.  

2...12-aastaste lastega tehtud kliinilistes uuringutes olid plateebost sagedamini teatatud sagedased 
kõrvaltoimed peavalu (2,7%), närvilisus (2,3%) ja nõrkus (1%). 
 
Täiskasvanute ja noorukitega tehtud uuringutes, kus ravi näidustuseks oli allergiline nohu ja krooniline 
idiopaatiline urtikaaria ning kasutati soovitatud annust 10 mg päevas, tekkis loratadiini saanute seas 
kõrvaltoimeid 2% sagedamini kui platseebot saanutel. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mida tekkis 
platseeboga võrreldes rohkem, olid unisus (1,2%), peavalu (0,6%), söögiisu tõus (0,5%) ja unetus 
(0,1%). Teised turustusjärgses perioodis teatatud väga harvad kõrvaltoimed on toodud järgmises 
tabelis. 
 
Immuunsüsteemi häired 
Rasked allergilised reaktsioonid 
Närvisüsteemi häired 
Pearinglus 
Südame häired 
Kiirenenud südametegevus, südamepekslemine 
Seedetrakti häired 
Iiveldus, suukuivus, mao limaskesta põletik 
Maksa- ja sapiteede häired 
Maksafunktsiooni häire 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 
Lööve, juuste väljalangemine 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 
Nõrkus 

 

Kui täheldate endal mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit.  
 

5.   Loratadin Sandoz’e  SÄILITAMINE  

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 



Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.  
 

6.   LISAINFO  

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.  

Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
11312 Tallinn 
tel 6 652 400 

Infoleht on viimati kooskõlastatud: märts 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 


