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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Cevikap, 100 mg/ml suukaudsed tilgad, lahus 
Askorbiinhape  
(C-vitamiin) 

 
  
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Cevikap’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui 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 või apteekrile. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Cevikap ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Cevikap’i võtmist 
3. Kuidas Cevikap’i võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Cevikap’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON CEVIKAP JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Cevikap on C-vitamiini suukaudne lahus tilkadena, mis on väljatöötatud spetsiaalselt lastele. See 
võimaldab manustada C-vitamiini väiksemaid, imikule sobivaid annuseid. 
 
C-vitamiin on veeslahustuv vitamiin. C-vitamiin on mitmete tegurite suhtes väga tundlik ja laguneb 
valguse, kõrge temperatuuri ning õhus sisalduva hapniku toimel. C-vitamiin osaleb organismi paljudes 
biokeemilistes protsessides. Ta võtab osa ka erinevate kudede moodustumisest (nt kõhred, luud, 
hambad) ja mõjutab haavade ning luumurdude paranemisprotsesse.  
 
Cevikap’i kasutatakse C-vitamiini vaeguse raviks (nt külmetushaigused, korduvad ülemiste 
hingamisteede infektsioonid, haigestumise paranemisperiood, immuunsuse nõrgenemine, 
ebaregulaarne toitumine, lastel kunstlik toitmine). 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CEVIKAP’I VÕTMIST 
 
Ärge võtke Cevikap’i  
- kui te olete ülitundlik (allergiline) askorbiinhappe või Cevikap’i mõne koostisosa suhtes. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cevikap 
Ärge kasutage Cevikap’i koos ravimitega, mis sisaldavad rauda ja vaske. 
 
Cevikap’i ei soovitata võtta annustes, mis ületavad 100 mg (20 tilka Cevikap’i) 24 tunni jooksul 
patsientidel, kellel on: 
- nefrolitiaas (neerukivide esinemine), 
- ebaharilikult suur oksaalhappe (oblikhape) või oksalaatide (oblikhappe soolad) sisaldus uriinis, 
- kalduvus neerukivide tekkimiseks, 
- organismis suurenenud raua sisaldus, st hemokromatoosiga (raua ainevahetuse häire), 

sirprakulise aneemiaga (kehvveresuse teatud tüüp), talasseemiaga (hemoglobiini sünteesikiiruse 
langus) või rauapreparaatidest tingitud mürgistusega patsiendid. 
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Eriliselt ettevaatlik tuleb olla Cevikap’i võtmisel enne laboratoorseid analüüse. Suurtes annustes 
manustatuna võib Cevikap põhjustada muutusi laboratoorsete analüüside tulemustes, nt glükoosi ning 
kreatiniini sisalduse mõõtmine veres ja uriinis. 
 
Võtmine 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. 
 
Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne kui te hakkate Cevikap’i võtma koos: 
- rauapreparaatidega. Cevikap suurendab mitteheemse raua (raua teatud ühend) imendumist 

seedetraktist, eriti patsientidel, kellel kudede rauasisaldus on madal.  
- deferoksamiiniga. Patsientidel, kellel on organismis liigselt rauda võib deferoksamiini ja 

Cevikap’i kombinatsioonravi algfaasis suureneda raua toksilisus. 
- atsetüülsalitsüülhappega. Atsetüülsalitsüülhappe suured annused vähendavad Cevikap’i 

imendumist. 
- E-vitamiiniga. Cevikap tugevdab E-vitamiini antioksüdatiivset toimet.  
- kotrimoksasooliga. Cevikap’i suured annused võivad suurendada kotrimoksasooli poolt 

põhjustatud kristalluuria (teatud soolakristallide tekkimine uriinis) tekkeohtu.  
 
Cevikap’i võtmine koos toidu ja joogiga 
Cevikap’i võib võtta koos toidu ja joogiga. Imikute jaoks soovitatakse tilgad lahjendada vees, tees või 
mahlas või lisada neid toidule. 
  
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Rasedatele naistele on soovitatav ööpäevane Cevikap’i annus (sh toiduga saadav kogus) 80 mg (16 
tilka Cevikap’i). 
Imetavatele emadele on soovitatav ööpäevane Cevikap’i annus (sh toiduga saadav kogus) 100 mg (20 
tilka Cevikap’i). C-vitamiin eritub ka rinnapiima. C-vitamiini suurte annuste kasutamist rinnaga 
toitmise ajal on soovitatav vältida kuna esineb risk C-vitamiini üleannustamiseks imikul. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Cevikap ei oma mingit toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
 
3. KUIDAS CEVIKAP’I VÕTTA  
 
Võtke Cevikap’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu 
oma arsti või apteekriga. 
Cevikap’i manustatakse suu kaudu. Cevikap’i tilgad võib manustada ühe või mitme annusena, parim 
on seda teha söögi ajal. Imikute jaoks on soovitatav Cevikap’i tilgad lahjendada vees, tees või mahlas 
või lisada need toidule. 
 
Tavalised annused on toodud allpool: 
- imikutele ja kuni üheaastastele lastele: 5…10 tilka manustada 2 korda ööpäevas  

(ligikaudu 50…100 mg); 
- alates teisest eluaastast kuni 11-aastastele lastele: 10...15 tilka manustada 2...3 korda ööpäevas  

(ligikaudu 100...225 mg); 
- noorukitele vanuses 12 kuni 17 aastat: 15…20 tilka manustada 3...5 korda ööpäevas  

(ligikaudu 225…500 mg). 
 
Annuse määrab arst individuaalselt sõltuvalt C-vitamiini vaeguse raskusastmest.  
Ravi peaks kestma vähemalt 2 nädalat. 
 
Kui te võtate Cevikap’i rohkem kui ette nähtud 
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Soovitatust suuremate Cevikap’i annuste manustamine ei põhjusta kõrvaltoimeid. Ülemääraselt 
manustatud askorbiinhape eritub kiiresti muutumatul kujul uriiniga.  
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Cevikap põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Cevikap soovitatud annustes manustatuna on hästi talutav. Kõrvaltoimed avalduvad juhtudel kui 
Cevikap’i manustatakse väga suurtes annustes (üle 1000 milligrammi = 200 tilka ööpäevas).  
Cevikap’i suured annused võivad põhjustada: 
- suurenenud oksaalhappe (oblikhape) eritumist uriiniga, 
- uraatide (kusihappe soolad) ja tsitraatide (sidrunhappe soolad) kristalliseerumist, mis suurendab 

neerukivide tekkeohtu kuseteedes, 
- hemolüüsi (hemoglobiini eraldumine punastest vererakkudest ja selle esinemine vereplasmas) 

patsientidel, kellel on glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus, 
- seedetrakti häireid, nt kõhulahtisust. 
 
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. KUIDAS CEVIKAP’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
Hoida pudel tihedalt suletuna. 
Kasutada ära 6 kuu jooksul pärast esmast avamist. 
 
Ärge kasutage Cevikap’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Cevikap sisaldab 
- Toimeaine on askorbiinhape.  
 1 ml lahust sisaldab 100 mg askorbiinhapet ning 1 tilk lahust sisaldab 5 mg askorbiinhapet. 
- Abiained on dinaatriumedetaat, glütserool, veevaba ja puhastatud vesi. 
 
Kuidas Cevikap välja näeb ja pakendi sisu 
Helekollane või kollane lahus. 
Tilgutiga tumedast klaasist pudel, mis on pakendatud pappkarpi. 
Pudelis on 10 ml või 30 ml lahust. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
MEDANA PHARMA S.A. 
Wł. Łokietka 10 
98-200 Sieradz 
Poola 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2010 


