
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Rennie Duo 625 mg/73,5 mg/150 mg  närimistabletid  
Kaltsiumkarbonaat, magneesiumkarbonaat, algiinhape 

 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.  
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Rennie 
Duo’t täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 7 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 või apteekrile 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Rennie Duo ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Rennie Duo võtmist 
3. Kuidas Rennie Duo’t võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Rennie Duo’t säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON RENNIE DUO JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Rennie Duo leevendab kõrvetisi ja mao ülihappesust. 
 
Rennie Duo toimib kahel viisil: 

1) algiinhape moodustab maos kaitsva barjääri, mis takistab maohappe tagasivoolu, leevendades nii 
kõrvetavat valu rindkeres;  
2) kaltsiumkarbonaat ja magneesiumkarbonaat neutraliseerivad kiiresti ja pikaajaliselt üleliigse 
maohappe.  

 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RENNIE DUO VÕTMIST 
 
Ärge kasutage Rennie Duo’t 
- kui teil esineb raske neeruhaigus või teil on neerukivid; 
- kui teil on kõrge kaltsiumi või madal fosfaadi sisaldus veres. 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete või Rennie Duo mõne koostisosa suhtes. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rennie Duo 
Sarnaselt teistele antatsiididele võib nende tablettide võtmine peita teiste, tõsisemate haigusseisundite 
sümptomeid. Kui sümptomid 7 päeva jooksul ei möödu, pidage nõu oma arstiga.  
Kui teil on neerud haiged, teil on diagnoositud sarkoidoos (põletikuline haigus, mis haarab mitmeid 
elundeid) või teil on rasked või kroonilised seedetrakti sümptomid või haigused, pidage enne Rennie Duo 
tablettide võtmise alustamist nõu oma arsti või apteekriga. 
  
Rennie Duo võtmine koos toidu ja joogiga 
Sarnaselt teistele kaltsiumit sisaldavatele antatsiididele tuleb hoiduda tablettide manustamisest suure 
koguse piima või piimatoodetega. 



 
Kasutamine 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. 
• Kui te võtate antibiootikume (tetratsükliinid, kinoloonid), südameglükosiide (digoksiin, digitoksiin) 

või teisi retseptiravimeid (nt fluoriidid, fosfaat), siis konsulteerige enne Rennie Duo võtmist oma 
arstiga, sest Rennie Duo võib mõjutada nende ravimite toimet. Selleks, et kõigist kasutatavatest 
ravimitest saadav kasu oleks maksimaalne, võtke Rennie Duo’t 1 kuni 2 tundi pärast ükskõik millise 
teise ravimi võtmist. 

• Kui te võtate tiasiid-diureetikume (nt bendroflumetiasiidi), mida kasutatakse uriini eritumise 
suurendamiseks, siis öelge seda oma arstile enne, kui te hakkate Rennie Duo’t võtma, sest arst võib 
soovida jälgida teie vere kaltsiumisisaldust. 

 
Oluline teave mõningate Rennie Duo koostisainete suhtes 
Ravim sisaldab 28 mg naatriumi 2 tableti (üks annus) kohta. Patsiendid, kes piiravad naatriumi tarbimist, 
peavad seda arvesse võtma. 
Ravim sisaldab 460 mg sahharoosi ja ligikaudu 1110,44 mg glükoosi 2 tableti (üks annus) kohta. Diabeeti 
põdevad patsiendid peavad seda arvesse võtma.  
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
 
3. KUIDAS RENNIE DUO’T VÕTTA 
 
Võtke Rennie Duo’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu 
oma arsti või apteekriga. 
 
Kasutamiseks ainult täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel 
2 tabletti närida soovitatavalt üks tund pärast sööki ja enne magamaminekut. Kõrvetiste puhul võib võtta 2 
lisatabletti ettenähtud aegade vahepeal. Ärge võtke rohkem kui 12 tabletti 24 tunni jooksul. 
Kui kaebused püsivad pärast 7 päeva möödumist, konsulteerige arstiga, et välistada mõni tõsisem haigus. 
Rennie Duo pikaajalist kasutamist tuleks vältida. Mitte anda alla 12-aastastele lastele. 
 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
Raseduse ajal võib Rennie Duo’t võtta, kui seda tehakse vastavalt juhendile ja kui välditakse pikaajalist suurte 
annuste manustamist. Rennie Duo’t võib kasutada imetamise ajal vastavalt soovitustele.  
Kuna Rennie Duo annab päevasele toiduga saadavale kaltsiumikogusele lisaks olulise hulga kaltsiumi, 
peavad rasedad Rennie Duo närimistablettide manustamisel rangelt piirduma soovitatud maksimaalse 
päevase annusega ja vältima samaaegset liigset piima (1 liiter sisaldab kuni 1,2 g kaltsiumi) ja 
piimatoodete tarbimist. 
 
Kui te võtate Rennie Duo’t rohkem kui ette nähtud 
Jooge palju vett ja pidage nõu oma arsti või apteekriga. Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus ja 
oksendamine, kõhukinnisus, väsimus, uriini eritumise suurenemine, janu, vedelikupuudus ja ebatavaline 
lihasnõrkus. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui te unustate Rennie Duo’t võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 



 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Rennie Duo põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
Soovitatud annustel on kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline. 
 
Harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest ravimi koostisosade suhtes nagu nt lööbed, sügelus, 
hingamisraskused ja näo-, suu- või neeluturse ja anafülaktiline šokk. Kui teil tekib mõni neist 
reaktsioonidest, lõpetage otsekohe ravi ja pöörduge arsti poole. 
 
Pikaajaline suurte annuste manustamine võib tõsta vere kaltsiumi- ja magneesiumitaset, seda eriti 
neeruhaigustega patsientidel. See võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, väsimust, segasusseisundit, 
uriini eritumise suurenemist, janu ja vedelikupuudust. 
 
Kui võtta Rennie Duo’t pika aja jooksul koos piima või piimatoodetega, võib tekkida piima-
leelisesündroom, mis võib põhjustada kõrget kaltsiumitaset veres. 
 
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 RENNIE DUO’T SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Rennie Duo’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast kirja „Kõlblik kuni“ ja 
blisterpakendi fooliumil pärast märget „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C. 
 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.  
 
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 Rennie Duo sisaldab 
- Toimeained on kaltsiumkarbonaat, magneesiumkarbonaat ja algiinhape. Iga närimistablett sisaldab 

625 mg kaltsiumkarbonaati, 73,5 mg magneesiumkarbonaati ja 150 mg algiinhapet. 
- Abiained on naatriumvesinikkarbonaat, sahharoos, glükoosmonohüdraat, povidoon, talk, 

magneesiumstearaat, dekstraadid, naatriumsahhariin, sidruni maitseaine (sisaldab sidruniõli, 
laimiõli, apelsiniõli, l-mentooli, vanilliini, maltodekstriini, kummiaraabikut, askorbiinhapet, 
butüülhüdroksüanisooli), piparmündi maitseaine (sisaldab piparmündiõli, maltodekstriini, 
kummiaraabikut, silikoondioksiidi).  

 
Kuidas Rennie Duo välja näeb ja pakendi sisu 
Rennie Duo on kreemikasvalged täpilised ümmargused lamedad kaldservadega närimistabletid. 
Tabletid on blisterpakendites, mis on pakitud koos infolehega karpi. 
Pakendis on 12, 18, 24, 30 ja 36 tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 



Müügiloa hoidja 
UAB Bayer 
Žirmunu 68a 
LT 09124 Vilnius 
Leedu 
 
Tootja 
Bayer Santé Familiale 
33 rue de l'Industrie 
74240 Gaillard 
Prantsusmaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Bayer OÜ 
Lõõtsa 2  
Tallinn 
Telefon: 6558565 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
Belgia: Rennie Antizuur-Antireflux 
Luksemburg: Rennie Antacide-Antireflux 
Tšehhi, Eesti, Soome, Saksamaa, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Holland: Rennie Duo 
Prantsusmaa: Rennieduo 
Iirimaa ja Ühendkuningriik: Rennie Dual Action 
Hispaania: Rennie Dual 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2010 


