
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Nurofen Ultra Express, 200 mg pehmekapslid 
Ibuprofeen 

Kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel kehakaaluga üle 20 kg (ligikaudu 6-aastased) 
 
 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 

kasutama Nurofen Ultra Express’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.  
- Kui pärast 3 päeva möödumist palaviku korral ning 4 päeva pärast valuravi te ei tunne end 

paremini või tunnete end halvemini, peate ühendust võtma arstiga.  
- 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. 
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1. Mis ravim on Nurofen Ultra Express ja milleks seda kasutatakse 
 
Ibuprofeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks 
(MSPVA-d). Need ravimid leevendavad valu, vähendavad paistetust ja alandavad palavikku. 
Nurofen Ultra Express laguneb kiiresti organismis ning kapslist vabanenud toimeaine imendub 
kergesti, jõudes kiirest valukoldeni. 
 
Nurofen Ultra Express’i kasutatakse järgmiste seisundite lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks: 
- nõrk kuni mõõdukas valu, nagu pea-, hamba- ja menstruatsioonivalu  
- külmetushaigusega kaasnev palavik ja valu.  
 
Nurofen Ultra Express on kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel kehakaaluga üle 20 kg 
(ligikaudu 6-aastased). 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Nurofen Ultra Express’i kasutamist 
 
Ärge kasutage Nurofen Ultra Express’i: 
- kui olete ibuprofeeni, ponceau 4R punase (E124) või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud 

lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui teil on kunagi tekkinud hingeldus, astma, vesine nina, tursed või nõgeslööve pärast 

atsetüülsalitsüülhappe (tuntud kui aspiriin) või teiste sarnaste valuvaigistite (MSPVA-d) 
kasutamist; 

- kui teil on (või teil on olnud 2 või rohkem episoodi) maohaavand või maoverejooks;  
- kui teil on anamneesis MSPVA-de kasutamisega seotud seedetrakti verejooks või perforatsioon; 
- kui teil on raske maksa-, neeru-  või südamepuudulikkus; 
- kui lapse kehakaal on alla 20 kg; 
- kui teil on tserebrovaskulaarne või mõni muu äge verejooks; 
- kui teil on väljaselgitamata põhjustega vereloome häired; 



- kui teil on raske dehüdratsioon (põhjustatud oksendamisest, kõhulahtisusest või ebapiisavast 
vedelike tarvitamisest); 

- raseduse viimase kolme kuu jooksul (vt allpool). 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Nurofen Ultra Express’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui teil on teatud nahahaigused (süsteemne erütematoosne luupus (SLE) või segatüüpi 

sidekoehaigus;kui teil on tõsised nahareaktsioonid, nagu eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-
Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. Nurofen Ultra Express’i manustamine 
tuleb katkestada kohe, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse 
sümptom;  

- kui teil on teatud kaasasündinud vereloomehäire (nt äge vahelduv porfüüria); 
- kui teil on või on kunagi olnud soolehaigus (haavandiline koliit või Crohni tõbi); 
- kui teil on kunagi olnud kõrge vererõhk ja/või südamepuudulikkus; 
- kui teie neerufunktsioon on vähenenud; 
- kui teil on maksahäired; 
- vahetult pärast suurt operatsiooni; 
- kui teil on või on olnud astma või allergiline haigus, kuna võib tekkida hingeldus; 
- kui teil on heinapalavik, ninapolüübid või kroonilised obstruktiivsed hingamiselundite häired, 

kuna esineb suurenenud risk allergiliste reaktsioonide tekkeks. Need võivad ilmneda kui 
astmahood (nn analgeetiline astma), Quinke ödeem või urtikaaria; 

- tuulerõugete ajal on soovitatav Nurofen Ultra Expressi mitte kasutada; 
- ravimid, nagu Nurofen Ultra Express, võivad olla seotud südamelihaseinfarkti (müokardiinfarkt) 

või insuldi vähese kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja 
pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust (3 päeva 
palaviku korral ja 4 päeva valu leevendamiseks); 

- kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et 
teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, 
kõrge kolesterooltase või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma 
arstile või apteekrile; 

- kui teil on verehüübimishäire; 
- Nurofen Ultra Express’i pikaajalisel kasutamisel on vaja regulaarselt kontrollida maksanäitajaid, 

neerufunktsiooni ja verepilti. 
- samaaegne teiste MSPVA-de, sh tsüklooksügenaas-2 spetsiifilised inhibiitorid, kasutamine 

suurendab kõrvaltoimete riski (vt allpool lõik „Muud ravimid ja Nurofen Ultra Express“) ja seda 
tuleb vältida. 

 
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja 
jooksul. Eakatel on kõrvaltoimete risk suurem. 
Analgeetikumide harjumuslik kasutamine, eriti mitmete valuvaigistavate ainete kombineeritud 
kasutamine, võib põhjustada pikaajalisi raskeid neeruprobleeme. See risk võib suureneda füüsilise 
pinge korral, mida seostatakse soola kaotuse ja dehüdratsiooniga. Seetõttu tuleks seda vältida. 
Pikaajaline igasugust tüüpi valuvaigistite kasutamine peavalu korral võib neid süvendada. Kui selline 
olukord tekib või seda kahtlustatakse, tuleb pöörduda arsti poole ja ravi katkestada. Diagnoosi 
ravimite ületarbimine peavalu korral (medication overuse headache, MOH) tuleb kahtlustada 
patsientidel, kellel on sagedased või igapäevased peavalud hoolimata (või tingitud) peavalu ravimite 
regulaarsest kasutamisest.  
 
Kui mõni ülalmainitud seisund teeb teile muret, konsulteerige enne Nurofen Ultra Express´i 
kasutamist arstiga.  

 
Muud ravimid ja Nurofen Ultra Express 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid.  
 
Mida peaksite vältima, kui kasutate seda ravimit? 



Mõned ravimid, nagu antikoagulandid (hüübimisvastased) (nt atsetüülsalitsüülhape, varfariin, 
tiklopidiin), mõned kõrge vererõhu vastased ravimid (AKE-inhibiitorid, nt kaptopriil, 
beetablokaatorid, angiotensiin-II-antagonistid) ning isegi mõned mud ravimid võivad mõjutada või 
olla mõjutatud ibuprofeen ravist. Sellepärast konsulteerige alati arstiga, enne kui kasutate ibuprofeeni 
koos teiste ravimitega.  
 
Palun teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti, kui võtate alljärgnevaid ravimeid: 
 

atsetüülsalitsüülhape või teised MSPVA-d 
(põletikuvastased ja valuvaigistid) 

kuna võib suureneda seedetrakti haavandi või 
verejooksu risk 

digoksiin (südamepuudulikkuse ravim) kuna digoksiini mõju võib suureneda 

glükokortikosteroidid (ravimid, mis sisaldavad 
kortisooni või kortisoonilaadsed aineid) 

kuna võib suureneda seedetrakti haavandi või 
verejooksu risk 

trombotsüütide agregatsioonivastased ained kuna võib suureneda verejooksu riski 

atsetüülsalitsüülhape (väikeses annuses) kuna verd vedeldav toime võib väheneda 

ravimid vere vedeldamiseks (nagu varfariin) kuna ibuprofeen võib tugevdada nende ravimite 
toimet 

fenütoiin (epilepsiaravim) kuna fenütoiini toime võib tugevneda 

selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid 
(ravimid depressiooni raviks) 

kuna need võivad suurendada seedetrakti verejooksu 
riski  

liitium (ravim maniakaal-depressiivse haiguse ja 
depressiooni vastu) 

kuna liitiumi toime võib tugevneda 

probenetsiid ja 
 sulfiinpürasoon (podagra ravimid) 

kuna ibuprofeeni eritumine võib viibida 

kõrge vererõhu ravimid ja diureetikumid kuna ibuprofeen võib vähendada nende ravimite 
toimet ja võimalik on suurenenud risk neerudele 

kaaliumi säästvad diureetikumid kuna see võib põhjustada hüperkaleemiat  

metotreksaat (vähi ja reuma ravim) kuna metotreksaadi toime võib tugevneda 

takroliimus ja tsüklosporiin (immuunreaktsiooni 
pärssivad ravimid) 

kuna võib tekkida neerukahjustus 

zidovudiin (HIV-i/AIDS-i ravim) kuna Nurofen Ultra Express’i kasutamine võib 
suurendada riski verejooksu tekkeks liigesesse või 
kudedesse HIV-positiivsetel hemofiiliat põdevatel 
patsientidel 

sulfonüüluuread (diabeedivastased ravimid) võimalikud on koostoimed 

kinoliinirea antibiootikumid kuna võib suureneda risk krampide tekkeks  

CYP2C9 inhibiitorid Ibuprofeeni ja CYP2C9 inhibiitorite samaaegne 
manustamine võib suurendada ibuprofeeni 
süsteemset saadavust (CYP2C9 substraat). Uuringus 
vorikonasooli ja flukonasooliga (CYP2C9 
inhibiitorid) suurenes S(+)-ibuprofeeni süsteemne 
saadavus ligikaudu 80%-lt kuni 100%-ni. Kui 
samaaegselt manustatakse tugevaid CYP2C9 
inhibiitoreid, peab kaaluma ibuprofeeni annuse 



vähendamist, eriti ibuprofeeni suure annuse 
manustamisel koos vorikonasooli või 
flukonasooliga.  

 

Nurofen Ultra Express koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Kapsel neelake alla koos veega. Tundliku maoga patsientidel on soovitatav võtta Nurofen Ultra 
Exprss’i koos toiduga. Kohe pärast sööki võtmisel võib Nurofen Ultra Express’i toime viibida. Sellisel 
juhul ärge võtke rohkem, kui soovitatud lõigus „Kuidas Nurofen Ultra Expressi kasutada“ või kuni 
annustevaheline aeg on möödunud.  
Mõned kõrvaltoimed, nagu seedetrakti kõrvaltoimed, on enam tõenäolised Nurofen Ultra Express’i 
kasutamisel koos alkoholiga.  

 
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. 
Ärge võtke seda ravimit raseduse kolmel viimasel kuul. Vältige selle ravimi võtmist raseduse esimesel 
kuuel kuul ilma arsti soovituseta. 
See ravim eritub rinnapiima, kuid seda võib kasutada imetamise ajal, kui seda kasutada soovitatud 
annustes ja võimalikult lühikese aja jooksul. 
See ravim kuulub ravimite gruppi (MSPVA-d), mis võib ohustada naiste viljakust. See toime on 
pöörduv ravimi kasutamise lõpetamisel. 
 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Selle ravimi lühiaegne ja tavalises annuses kasutamine ei oma mõju või omab ebaolulist mõju 
autojuhtimisele ja masinate kasutamisele. 
 
Nurofen Ultra Express sisaldab sorbitooli ja ponceau 4R punast  
 
See ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle 
ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga. 
 
See ravim sisaldab ponceau 4R punast. Võib tekitada allergilisi reaktsioone. 
 
 
3. Kuidas Nurofen Ultra Express’i kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui just arst pole teile teisiti määranud, siis tavaline annus 
on järgmine: 
 
Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga ligikaudu 40 kg: 
Algannus : võtke 1 või 2 kapslit (200 mg või 400 mg ibuprofeeni) veega. Vajadusel võtke veel 1 või 2 
kapslit (200 mg kuni 400 mg ibuprofeeni), aga ärge võtke üle 6 kapsli 24 tunni jooksul. 200 mg 
annuse korral peab annustamise vaheaeg olema vähemalt 4 tundi, 400 mg annuse korral vähemalt 6 
tundi. 
 
Lapsed kehakaaluga 20 kg (ligikadu 6-aastased) kuni 39 kg: 
Nurofen Ultra Express’i võib kasutada ainult lastel, kelle kehakaal on vähemalt 20 kg. Ibuprofeeni 
maksimaalne ööpäevane annus on 20…30 mg kehakaalu kilogrammi kohta, jagatuna 3 kuni 4 
annuseks. Annustamise intervall ei tohi olla alla 6 tunni. Soovitatud maksimaalset ööpäevast annust ei 
tohi ületada. 24-tunnise ajavahemiku jooksul ei tohi ületada ibuprofeeni koguannust 30 mg/kg. 
Nurofen Ulta Express’i annustatakse lastele järgmiselt: 
 

Kehakaal Annus Kui tihti võtta? 
Lapsed 20…29 kg 1 kapsel  Vajadusel võtke teine kapsel mitte enne kui 8 



(200 mg ibuprofeeni) tunni pärast.  
Mitte rohkem kui 3 kapslit (kuni 600 mg 

ibuprofeeni) 24-tunnise ajavahemiku jooksul 
Lapsed 30…39 kg 1 kapsel  

(200 mg ibuprofeeni) 
Vajadusel võtke teine kapsel mitte enne kui 

6…8 tunni pärast.  
Mitte rohkem kui 4 kapslit (kuni 800 mg 

ibuprofeeni) 24-tunnise ajavahemiku jooksul 
 

Manustamisviis 
 
Suukaudne. Ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Mitte närida.  
 
Kui teil on tunne, et Nurofen Ultra Express’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti 
või apteekriga. 
 
Kui teil on Nurofen Ultra Expressi vaja võtta palaviku korral rohkem kui 3 päeva või valu raviks 
rohkem kui 4 päeva või kui sümptomid halvenevad, konsulteerige oma arstiga. 
 
Kui te kasutate Nurofen Ultra Express’i rohkem kui ette nähtud 
 
Konsulteerige kohe arstiga. Võivad tekkida järgmised sümptomid: iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, 
peavalu, pearinglus ja unisus. Harvemini: madal vererõhk ja teadvuskadu (müokloonsed krambid 
lastel), vähenenud hingamine (respiratoorne depressioon) ning naha ja limaskestade sinakaks 
muutumine (tsüanoos). 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, 
 pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 

 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja 
jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik. Teil võib tekkida mõni MSPVA-de tuntud 
kõrvaltoime (vt allpool). Kui teil tekib mõni kõrvaltoime või teil on kahtlusi, lõpetage selle ravimi 
võtmine ja konsulteerige oma arstiga esimesel võimalusel. 
 Eakatel inimestel, kes seda ravimit kasutavad, on suurenenud risk kõrvaltoimete tekkeks. 
 
Kõrvaltoimeid hinnatakse järgmiste esinemissageduste järgi 
 

Väga sage võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st 
Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st  
Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st 
Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st 
Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st 
Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 
 

Kõrvaltoimeteks võivad olla: 
 
Infektsioonid 
 
Väga harv: erandlikult võivad tuulerõugete (varicella) ajal tekkida rasked nahainfektsioonid ja 
pehmete kudede komplikatsioonid. On kirjeldatud nakkuslike põletike ägenemist (nt nekrotiseeruv 
fastsiit), mis on seotud teatud mittesteroidsete põletikuvastaste  
ainete (MSPVA-´d) kasutamisega.  
Kui Nurofen Ultra Express´i kasutamise ajal tekivad infektsiooni sümptomid või sümptomid 
ägenevad, tuleb otsekohe arsti poole pöörduda. Tuleb kindlaks teha, kas 
infektsioonivastane/antibiootikumi ravi on vajalik. Ibuprofeeni kasutamise ajal on täheldatud aseptilise 



meningiidi sümptomeid koos kaela kanguse, peavalu, iivelduse, oksendamise, palaviku või teadvuse 
hägustumisega. Autoimmuunhaigustega (süsteemne erütematoosne luupus, süsteemne sidekoehaigus) 
patsiendid näivad olevat enam vastuvõtlikud. 
 
Vere häired 
Väga harv: vererakkude tootmise häired – esmased sümptomid: palavik, kurguvalu, pindmised 
suuhaavandid, gripilaadsed sümptomid, raske kurnatus, ninaverejooks ja naha veritsus. Sellistel 
juhtudel tuleb ravi otsekohe lõpetada ja konsulteerida arstiga. Iseravimist valuvaigistite või palavikku 
alandavate ravimitega (antipüreetilised ravimid) ei tohi teha. 
 
Immuunsüsteemi häired 
Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid koos nahalööbe ja sügelusega, samuti astmahood. Lõpetage 
Nurofen Ultra Express’i võtmine ja teatage kohe oma arstile. 
Väga harv: rasked ülitundlikkusreaktsioonid – sümptomiteks võivad olla: näo , keele ja kurgu turse, 
hingeldus, kiirenenud südamelöögid, madal vererõhk, raske šokk.  
Kui ilmneb mõni nendest sümptomitest, mis võib juhtuda isegi esimesel kasutuskorral, on vajalik 
kohene esmaabi. 
 
Psühhiaatrilised häired 
Väga harv: psühhootilised reaktsioonid, depressioon. 
 
Närvisüsteemi häired 
Aeg-ajalt: peavalu, pearinglus, unetus, erutusseisund, ärrituvus ja väsimus. 
 
Silmade häired 
Aeg-ajalt: nägemishäired. 
 
Kõrvade ja tasakaalu häired 
Harv: tinnitus. 
 
Südame häired 
Väga harv: seoses MSPVA-de kasutamisega suurtes annustes on teatatud palpitatsioonidest, 
südamepuudulikkusest, müokardiinfarktist, ödeemist, hüpertensioonist ja kardiaalsest puudulikkusest. 
 
Vaskulaarsed häired 
Väga harv: arteriaalne hüpertensioon, vaskuliit. 
 
Seedetrakti häired 
Sage: kaebused kõhus, nagu kõrvetised, kõhuvalu ja iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, puhitus ja 
kõhukinnisus, ning kerge seedetrakti verekaotus maos ja/või soolestikus, mis võib üksikutel juhtudel 
põhjustada aneemiat.  
Aeg-ajalt: perforatsioon või seedetrakti verejooks, must roe ja vere oksendamine, olemasoleva 
soolehaiguse ägenemine (haavandiline koliit või Crohni tõbi), gastriit. 
Väga harv: ösofagiit, pankreatiit, diafragmalaadsete striktuuride teke sooltes.  
Tugeva valu korral ülakõhus, vere oksendamise või musta roe korral tuleb lõpetada ravi ja 
konsulteerida arstiga. 
 
Maksa häired 
Väga harv: maksakahjustus (esmaseks nähuks võib olla nahavärvi muutus), hepaatiline kahjustus, eriti 
pikaajalise ravi korral, maksapuudulikkus, äge hepatiit. 
 
Naha häired 
Aeg-ajalt: erinevad nahalööbed. 
Väga harv: nahareaktsioonide rasked vormid, kaasa arvatud lööve koos punetuse ja villidega, 
Stevensi-Johnsoni sündroom ja kudede kärbumine, juuste väljalangemine (alopeetsia) 
 

Neerude häired 



Harv: ravimid, nagu Nurofen Ultra Express võivad põhjustada neeruhaigusi. Neerukahjustuse 
(papillaarne nekroos) tunnusteks võivad olla valu külgedes ja/või kõhus, veri uriinis  ja palavik. 
Samuti võib harva esineda suurenenud uurea kontsentratsioon veres. 
Väga harv: vähenenud uriinieritus ja tursed (eriti kõrge vererõhu või vähenenud neerufunktsiooniga 
patsientidel); tursed (ödeem) ja hägune uriin (nefrootiline sündroom), põletikuline neeruhaigus  
(interstitsiaalne nefriit), mis võib viia ägeda neerupuudulikkuse tekkimiseni. Kui teil tekib mõni 
ülalloetletud sümptomitest või teil on üldine halb enesetunne, lõpetage Nurofen Ultra Express’i 
võtmine ja konsulteerige kohe oma arstiga, kuna need võivad olla esimesed neerupuudulikkuse või 
neerukahjustuse tunnused. 
 
Ravimeid, nagu Nurofen Ultra Express, võib seostada südameataki  
(müokardiinfarkt) või insuldi vähese suurenenud riskiga. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, lõpetage palun kohe ravimi kasutamine ja informeerige sellest oma 
arsti või apteekrit. 
 
 
5. Kuidas Nurofen Ultra Express’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale.  
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis. 
 
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 Nurofen Ultra Express sisaldab 
 
- Toimeaine on ibuprofeen.  
- Üks kapsel sisaldab 200 mg ibuprofeeni. 
- Teised koostisosad on: 
Kapsli sisu:  
makrogool 600,  
kaaliumhüdroksiid (minimaalne puhtus 85%),  
puhastatud vesi. 
Kapsli kest: osaliselt dehüdreeritud  
sorbitooli lahus (E240),  
želatiin,  
ponceau 4R punane (E124). 
Tint:  
opacode WB valge NS-78-18011 (sisaldab titaandioksiidi (E171), propüleenglükooli, hüpromelloosi 
(E464)). 

 
Kuidas Nurofen Ultra Express välja näeb ja pakendi sisu 
Punane poolläbipaistev ovaalne pehmekapsel, millel on identifitseeriv trükis. Pakendi suurused: 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 või 50 pehmekapslit. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Reckitt Benckiser  (Poland) S.A. 



Ul.Okunin 1 
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 
Poola 
 
Tootjad 
 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 
Nottingham site 
Thane Road 
Nottingham NG90 2DB 
Ühendkuningriik 
 
SIA ELVIM 
Kurzemes prospekts 3-513 
RIGA LV-1067 
LÄTI 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
 
Kärberi 34-32 
Tallinn 13919 
Tel: 5151555 
 
 
 

 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Austria Nurofen Rapid 200mg Weichkapseln 
Belgia Nurofen Immedia 200mg capsules, soft 
Bulgaaria Nurofen Express 200mg Soft Capsules 
Küpros Nurofen 200mg Liquid Capsules  
Tšehhi Vabariik Nurofen 200mg Liquid Capsule 
Eesti Nurofen Ultra Express 200 mg, pehmekapslid 
Soome Nuroflash 
Prantsusmaa NUROFLASH 200mg capsule molle 
Saksamaa Nurofen Immedia 200mg Weichkapseln 
Kreeka Nurofen 200mg Μ α λ α κ ε ς κ ά ψ ο υ λ ε ς 
Ungari Nurofen Rapid 200mg lágy kapszula 
Island Nurofen Express  
Läti Nurofen Ultra Express 200mg mikstas kapsulas 
Leedu Nurofen Ultra Express 200mg minkstos kapsules 
Luksemburg Nurofen Immedia 200mg capsules, soft  
Malta Nurofen Express 200mg capsules 
Holland Nurofen Fastine Liquid Caps 200 mg, 
Poola Nurofen Express Femina 
Rumeenia NUROFEN EXPRESS 200mg capsule, moi 
Slovakkia Vabariik Nurofen Rapid 200mg capsules, mäkké kapsuly 
Sloveenia Nurofen Immedia 200mg mehke kapsule 
Rootsi Nurofen Express 200mg capsules, soft 
 
 

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014 
 


