
 
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 
Coldrex Junior, 25 milligrammi/10 milligrammi/0,5 milligrammi/ml, siirup 

paratsetamool, guaifenesiin, fenüülefriinvesinikkloriid 
 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või 
apteeker 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. Vt lõik 4. 
- Kui pärast 2…3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, 

peate võtma ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Coldrex Junior ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Coldrex Junior’i võtmist 
3. Kuidas Coldrex Junior’it kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Coldrex Junior’it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Coldrex Junior ja milleks seda kasutatakse 
 
Coldrex Junior on köha ja külmetuse ravim, mis sisaldab kolme toimeainet: 
– paratsetamool: valuvaigisti ja kehatemperatuuri alandaja palaviku korral; 
– guaifenesiin: rögalahtisti, mis lahtistab röga ja leevendab rasket köha; 
– fenüülefriinvesinikkloriid: sümpatomimeetiline turset alandav aine, mis teeb nina ja 

põskkoopad lahti võimaldades kergemini hingata. 
 
Ravim on mõeldud lühiajaliselt palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks, nohu 
sümptomaatiliseks raviks ja röga lahtistamiseks. 
 
Kui pärast 2…3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 
võtma ühendust arstiga. 
 
2. Mida on vaja teada enne Coldrex Junior’i võtmist 
 
Ärge võtke Coldrex Junior siirupit: 
- kui olete paratsetamooli, guaifenesiini või fenüülefriinvesinikkloriidi või selle ravimi mis 

tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
- koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega. 
- koos teiste ravimitega, mis on mõeldud gripi ja külmetuse leevendamiseks või 

ninakinnisuse vähendamiseks. 
- kui teil või teie lapsel on mõni järgmistest terviseprobleemidest: maksa- või neeruhaigus, 

langetõbi, kõrge vererõhk, kilpnäärme ületalitlus, diabeet, südamehaigus  



- kui teie või teie laps võtab antidepressante, monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid või 
beetablokaatoreid; 

- kui teil või teie lapsel on fruktoositalumatus. 
 
Coldrex Junior ei ole mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Sümptomite püsimisel pidage nõu 
arstiga. 
Ärge ületage määratud annust. 
 
Muud ravimid ja Coldrex Junior 
Ärge kasutage Coldrex Junior’it koos teiste külmetusravimitega, turset alandavate ravimitega, 
teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega ega alkoholiga. 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui teie või teie laps kasutab või olete hiljuti 
kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Coldrex Junior koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Ärge võtke Coldrex Junior’it koos alkoholiga. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Coldrex Junior omab täiskasvanutel vähest või ei oma mingit toimet autojuhtimise ja masinate 
käsitsemise võimele, kuid lastel võib ravim põhjustada unisust. 
 
Oluline teave mõningate Coldrex Junior koostisainete suhtes 
Coldrex Junior siirup sisaldab paratsetamooli, mistõttu ärge võtke seda ravimit koos teiste 
paratsetamooli sisaldavate ravimitega. 
Coldrex Junior siirup sisaldab ka turset alandavat ainet, mistõttu ärge võtke seda ravimit koos 
teiste ravimitega, mis on mõeldud gripi ja külmetuse leevendamiseks või ninakinnisuse 
vähendamiseks. 
Coldrex Junior sisaldab 19 mahuprotsenti alkoholi (etanooli), kusjuures iga 10 ml annus vastab 
30 ml õllele või 15,8 ml veinile (võib lastel põhjustada unisust). 
Coldrex Junior siirup sisaldab päikeseloojangukollast värvainet FCF (E110), mis võib põhjustada 
allergilisi reaktsioone, sealhulgas astmat. Seda tüüpi allergia esineb sagedamini inimestel, kes on 
allergilised aspiriini suhtes. 
 
 
3. Kuidas Coldrex Junior’it võtta 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.  
Kui te ei ole milleski kindel, pidage kindlasti nõu oma arsti või apteekriga.  
Coldrex Junior siirup on suukaudseks kasutamiseks (tuleb alla neelata). 
 
Tavalised annused lastel on järgmised: 
12 aasta vanused ja vanemad lapsed 
Üks 20 ml annus iga nelja tunni tagant kuni neli korda ööpäevas. 
 
6*…12 aasta vanused lapsed 
Üks 10 ml annus iga nelja tunni tagant kuni neli korda ööpäevas. 
* Enne 6...8-aastastele lastele andmist pidage nõu arstiga. 

 



Lapsele ei tohi anda rohkem kui 4 annust 24 tunni jooksul. 
Coldrex Junior´it ei tohi kasutada kauem kui kolm päeva. 
 
Coldrex Junior’it ei tohi anda alla 6 aasta vanustele lastele ega lastele kehakaaluga alla 20 kg. 
 
Kui te võtate või annate lapsele Coldrex Junior’it rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtsite või andsite lapsele Coldrex Junior siirupit rohkem kui ette nähtud, siis peate võtma 
ühendust arstiga ja talle täpselt ütlema, kui palju te võtsite või lapsele andsite ravimit. 
Arst annab teile nõu, mida edasi teha. Paratsetamooli liigne annus võib põhjustada 
maksapuudulikkust. 
 
Kui te unustate Coldrex Junior’it võtta või lapsele anda 
Ärge võtke ega andke lapsele kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kõrvaltoimed võivad olla: 

• nahalööbed ja teised allergilised reaktsioonid; 
• teatud vere häired – eriti juhul, kui võetakse liiga palju paratsetamooli; 
• kõhuvalu või muud kõhuhäired; 
• vererõhu tõus, millega võib kaasneda peavalu, pearinglus, iiveldus ja oksendamine, 

kõhulahtisus, unetus ja südamepekslemine. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib 
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Coldrex Junior’it säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
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 Coldrex Junior sisaldab: 
 
Toimeained on: 
– paratsetamool: valuvaigisti ja kehatemperatuuri alandaja palaviku korral; 
– guaifenesiin: rögalahtisti, mis lahtistab röga ja leevendab sügavat köha; 



– fenüülefriinvesinikkloriid: sümpatomimeetiline turset alandav aine, mis teeb nina ja 
põskkoopad lahti ning aitab kergemini hingata. 

 
Abiained on:  
vedel sorbitool (kristalliseeruv) (E420), glütserool, etanool (96%), propüleenglükool, 
naatriumtsüklamaat, atsesulfaamkaalium, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, 
ksantaankummi, köhakompveki maitseaine, päikeseloojangukollane värvaine FCF (E110), 
patenteeritud sinine V (E131) ja puhastatud vesi. 
 
Kuidas Coldrex Junior välja näeb ja pakendi sisu 
 
Coldrex Junior on ereda värvusega merevaigukollane siirup. 
160 ml pruunis merevaigukollases klaasist pudelis plastist keeratava korgiga. 
Pakend sisaldab mõõttopsikut (gradueeritud 5...20 ml). 
 
Ühest 160 ml-st pudelist Coldrex Junior siirupist jätkub 12 aasta vanusele ja vanemale lapsele 8 
annust ning 6…12 aasta vanusele lapsele 16 annust. 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
GlaxoSmithKline Export Ltd. 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS 
Ühendkuningriik 
 
Tootja 
 
Wrafton Laboratories Limited 
Wrafton 
Braunton 
Devon EX33 2DL 
Ühendkuningriik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole 
 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 8a 
11415 Tallinn 
Tel: +372 6676979 
 
Infoleht on viimati uuendatud mais 2014 


