
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

Tonsilgon N, kaetud tabletid 

 

Alteejuur, tammekoor, kummeliõisik, võililleürt, põldosjaürt, raudrohuürt, pähklipuuleht. 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

Võtke 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 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 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga.  
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1. Mis ravim on Tonsilgon N ja milleks seda kasutatakse 

 

Tonsilgon N´i kasutatakse sageli korduvate ja krooniliste neeluinfektsioonide (neelunakkuste), eriti 
tonsilliidi (kurgumandlipõletiku) täiendavaks raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Tonsilgon N´i kasutamist 

 
Tonsilgon N’i ei tohi kasutada  

- kui olete alteejuure, kummeliõisikute, põldosjaürdi, pähklipuulehe, raudrohuürdi, tammekoore, 
võililleürdi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline.  
- kui olete allergiline korvõieliste sugukonda kuuluvate taimede õite suhtes. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Kui haigusnähud kestavad kauem kui nädala, tuleb konsulteerida arstiga. Kui teil tekib 
õhupuudustunne, palavik, mädane või verine rögaeritus, peate koheselt võtma ühendust oma arstiga.  
 
Lapsed 

Alla 6-aastased lapsed ei tohi Tonsilgon N´i kasutada. 
 
Muud ravimid ja Tonsilgon N 

Koostoimed teiste ravimitega ei ole teada. 
Tonsilgon N tablettide kasutamisel võib häiruda alkaloidide (nt kodeiini sisaldavad ravimid) ja 
aluseliste ainete imendumine. 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid. 
  
Tonsilgon N  koos toidu, joogi ja alkoholiga 

Ei vaja ettevaatusabinõu. 
 



Rasedus, imetamine ja viljakus 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Ravimi Tonsilgon N kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav. Tonsilgon N tablette ei tohiks 
kasutada imetamise ajal. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

Tonsilgon N ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Tonsilgon  N sisaldab glükoosi, laktoosi, sahharoosi.  
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga.  
 
Informatsioon diabeetikutele 
Üks Tonsilgon N kaetud tablett sisaldab ligikaudu 0,02 süsivesiku vahetusühikut.. 
 
 
3. Kuidas Tonsilgon N’i kasutada 

 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker  
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
Kui ei ole määratud teisiti, siis soovitatavad annused onallpool olevas tabelis. 
 

Vanus Annus ägedate sümptomite 
korral 

Annus pärast ägedate 
sümptomite vähenemist, 

profülaktiline annus  

Lapsed vanuses 6…11 aastat 1 tablett 5…6 korda päevas 1 tablett 3 korda päevas 

Täiskasvanud ja noorukid 
alates 12. eluaastast 

2 tabletti 5…6 korda päevas 2 tabletti 3 korda päevas 

 
 

Tonsilgon N tabletid neelata alla tervelt, vähese koguse veega (nt klaasi veega). Tablette mitte närida. 
 
Kui kaua tuleb Tonsigon N´i võtta 

Jätkake Tonsilgon N tablettide võtmist ligikaudu üks nädal pärast ägedate sümptomite taandumist. 
Vaata ka lõik“ Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ ja „Võimalikud kõrvaltoimed“. 
Kui teil on tunne, et Tonsilgon N´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 

Kui te võtate Tonsilgon N´i rohkem, kui ette nähtud 

Üleannustamisest ei ole teatatud. 
Üleannustamise korral teavitage sellest oma arsti. 
 
Kui te unustate Tonsilgon N´i võtta 

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.  
 
Kui te lõpetate Tonsilgon N´i võtmise 

Ravimi võtmise lõpetamine ei põhjusta probleeme. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 



 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 
Nagu kõik ravimid, võib ka Tonsilgon N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kõrvaltoimete esinemise hindamiseks kasutatakse järgnevaid sageduskategooriaid. 
 
Väga sage: enam kui 1-l patsiendil 10-st  Sage: 1-l kuni 10-l patsiendil 100-st  
Aeg-ajalt: 1-l kuni 10-l patsiendil 1000-st Harv: 1-l kuni 10-l patsiendil 10000-st 
Väga harv: vähem kui 1-l patsiendil 10000-st Teadmata: olemasolevate andmete põhjal ei saa 

esinemissagedust hinnata 
 
Aeg-ajalt võivad esineda seedetrakti vaevused. 
Allergilised nahareaktsioonid (nt nahalööve, urtikaaria, vereringehäired) võivad ilmneda. 
Kummeliõisikuid sisaldavate preparaatidega seoses võivad ilmneda ülitundlikkusreaktsioonid nendel 
inimestel, kelle esineb ülitundlikust teiste korvõieliste sugukonda kuuluvate taimede suhtes (nt puju, 
raudrohi, krüsanteem, kirikakar jt). 
 
Esimeste ülitundlikkuse nähtude või allergiliste reaktsioonide ilmnemisel peab katkestama ravimi 
võtmise. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 

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 teatada  
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5.     Kuidas Tonsilgon N’i säilitada 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 30°C. 
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil (blistril). Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale.  
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Tonsilgon N sisaldab 

Toimeained  
Peenestatud alteejuur, tammekoor, kummeliõisik, võililleürt, põldosjaürt, raudrohuürt, pähklipuuleht. 
Teised koostisosad 
Tableti sisu  
Glükoosmonohüdraat, kartulitärklis, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, 
steariinhape. 
Tableti kate  
Kaltsiumkarbonaat, külmpressitud riitsinusõli, vedel glükoos, maisitärklis, dekstriin, 
montaanglükoolvaha, povidoon 25, povidoon K30, sahharoos, šellak, veevaba kolloidne ränidioksiid 
(E172), talk, indigotiin (E132), titaandioksiid (E171). 
 
Kuidas Tonsilgon N välja näeb ja pakendi sisu 
Helesinised, ümmargused, kaksikkumera sileda pinnaga tabletid.  



Iga pakend sisaldab 50 või 100 tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 

Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15 
92318 Neumarkt 
Saksamaa 
E-mail: info@bionorica.de 
 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
AS Oribalt Tallinn 
Kõrtsi tee 9  
75306 Lehmja, Harjumaa  
Eesti 
Tel.: +372 6515 100 
 
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2020. 


