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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Neocitran SNS, suukaudse lahuse pulber 
Paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Neocitran SNS'i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga 

ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Neocitran SNS ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Neocitran SNS'i  võtmist 
3. Kuidas Neocitran SNS'i  võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Neocitran SNS'i säilitada 
6. Lisainfo  
 
 
1. MIS RAVIM ON NEOCITRAN SNS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE  
 
Neocitran SNS sisaldab palaviku alandava ja valuvaigistava aine (paratsetamool) ning 
antikongestandi, mis vähendab limaskestade turset (fenüülefriinvesinikkloriid) kombinatsiooni.  
 
Näidustused:  
Lühiajaline palaviku alandamine, nõrga valu leevendamine ja nohu sümptomaatiline ravi. 
 
Neocitran SNS toimeained toimivad koos, et vähendada külmetushaigusest tingitud sümptomeid nagu: 

• Ninakinnisus 
• Nohust tingitud peavalu 

 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NEOCITRAN SNS'i VÕTMIST 
 
Ärge võtke Neocitran SNS'i 

• kui olete allergiline (ülitundlik) toimeainete või Neocitran SNS'i mõne koostisosa suhtes; 
• kui teil on raske südame-veresoonkonna-, maksa- või neeruhaigus; 
• kui teil on väga kõrge vererõhk; 
• kui teil on suhkurtõbi; 
• kui teil on kopsuhaigus (k.a. astma); 
• kui teil on ensüüm glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi (G-6PD) defitsiit; 
• kui teil on epilepsia; 
• kui te olete rase või toidate last rinnaga. 

 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neocitran SNS 

• kui teil on südamehaigus, kõrge vererõhk, kilpnäärmehaigus, diabeet või glaukoom 
(kõrgenenud silma siserõhk); 

• kui teil on neeruhaigus; 
• kui teil on maksahaigus; 
• kui teil on epilepsia; 
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• kui teil on urineerimisraskus. 
 

Teised hoiatused: 
• Ärge kasutage Neocitran SNS'i rohkem ega kauem kui allpool kirjeldatud. 
• Neocitran SNS  sisaldab paratsetamooli, mis võib põhjustada soovituslikest suuremates 

annustes või pikema ajalisel kasutamisel maksakahjustust. 
• Dekongestant (fenüülefriin) Neocitran SNS võib põhjustada sportlastel positiivse 

dopinguanalüüsi vastuse. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Kui te olete kasutanud monoamiinioksüdaasi inhibiitoreid (MAOI) viimasel 2 nädalal. MAOI 
ravimeid kasutatakse depressiooni, psühhiaatriliste või emotsionaalsete seisundite või Parkinsoni tõve 
ravis. Kui te ei ole veendunud, et teie ravim ei sisalda MAOI, konsulteerige oma arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Toimeid reaktsioonikiirusele ei ole. 
 
Neocitran SNS võtmine koos toidu ja joogiga 
Te peaksite vältima alkoholi tarbimist Neocitran SNS  ravi ajal, sest paratsetamool koos alkoholiga 
võib põhjustada maksakahjustust.  
 
 
3. KUIDAS NEOCITRAN SNS'i VÕTTA 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: lahustage 1 kotikese sisu umbes 2dl (1 klaasitäis) kuumas 
vees. Annust võib korrata 4 kuni 6 tunni järel, kuid ei tohi ületada 3 annust 24 tunni kestel. 
 

Lõpetage kasutamine ja konsulteerige arstiga, kui sümptomid ei leevendu pärast 5 päevast kasutamist 
või esinevad koos palavikuga. Need võivad olla raske haiguse tunnused. 
 
Kui te unustate Neocitran SNS'i võtta 
Seda ravimit tuleks manustada iga 4 kuni 6 tunni tagant kui sümptomid ei kesta kauem kui 5 
järjestikust päeva. Kui te unustate ravimit võtta, siis võtke ravimi annus kohe kui see teile meenub, 
seejärel jätkake vajadusel ravimi kasutamist iga 4 tunni järel. 
 
Kui te võtate Neocitran SNS'i rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise korral teavitage kohe arsti, isegi juhul, kui ei ole mingeid nähte. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED  
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Neocitran SNS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on kerged allergilised nahareaktsioonid, unisus, iiveldus, pearinglus, 
suu- või kurgukuivus, väsimus, peavalu, unetus, närvilisus, tahhükardia (südame löögisageduse tõus) 
ja südamepekslemine. 
Mõnikord võivad esineda mao-sooletrakti häired nagu kõhukinnisus, kõhulahtisus või kõhupuhitus, 
samuti rahutus ja unehäired. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile. 
 
 
5. KUIDAS NEOCITRAN SNS'i SÄILITADA 
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Ärge kasutage Neocitran SNS’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:". 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
6. LISAINFO  
 
Mida Neocitran SNS sisaldab 
Üks Neocitran SNS kotike sisaldab toimeainetena 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi ja 650 mg 
paratsetamooli. 
Abiained on sahharoos, kaaliumatsesulfaam, D&C kollane #10, FD&C kollane #6, maltodekstriin, 
silikoondioksiid, sidruni lõhnaained, veevaba sidrunhape, naatriumtsitraatdihüdraat,  
trikaltsiumfosfaat.  
Üks kotike sisaldab 42 mg naatriumit. 
 
Kuidas Neocitran SNS välja näeb ja pakendi sisu 
Neocitran SNS  on saadaval karpides, mis sisaldavad 10 üheannuselist kotikest sidrunilõhnalise 
pulbriga kuumas vees lahustamiseks. 
 
Müügiloa hoidja: Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome. 
Tootja: Novartis Consumer Health GmbH, München, Saksamaa. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Novartis Consumer Health Services S.A.,  
Pärnu mnt 141 
11314 Tallinn 
Telefon 6630824 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud  aprillis 2010 


