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Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 
Pamol C, 750 mg/10 mg/60 mg kihisev pulber 

paratsetamool/fenüülefriinvesinikkloriid/askorbiinhape 
 

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 pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
- 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. 
 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Pamol C ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Pamol C võtmist 
3. Kuidas Pamol C-d võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Pamol C-d säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Pamol C ja milleks seda kasutatakse 
 
Pamol C sisaldab kolme toimeainet: paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja askorbiinhape 
(C-vitamiin). Paratsetamool leevendab valu ja alandab palavikku. Fenüülefriinvesinikkloriid toimib 
ninakinnisuse vastaselt ja aitab ninakäike puhtana hoida. Askorbiinhape katab külmetuse ja gripi 
korral suurenenud organismi vajaduse C-vitamiini järele. 
 
Pamol C-d kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks 
raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Pamol C võtmist 

 
Pamol C ei tohi võtta 
- kui olete paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui teil on südamehaigus; 
- kui teil on kõrge vererõhk; 
- kui teil on raske maksapuudulikkus; 
- kui te kasutate depressiooni raviks monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid või kui te olete 

neid kasutanud viimase 2 nädala vältel; 
- kui teil on fenüülketonuuria; 
- kui te olete rase, plaanite rasestuda või imetate last. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
- kui teil on maksafunktsiooni häire, tarvitate liigselt alkoholi või olete halva toitumusega, siis on 

teil suurem oht maksakahjustuse tekkeks; 
- kui teil on raske neerupuudulikkus; 
- kui teil on probleeme eesnäärmega; 
- kui teil on feokromotsütoom; 
- kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoos); 
- kui teil on veresoonte ahenemisega kulgev haigus (Raynaud’ sündroom); 
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- kui teil on kaasasündinud glükoos 6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus; 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe suhtes; 
- kui te olete atsetüülsalitsüülhappe suhtes tundlik ja teil on astma, võib tekkida kerge 

bronhospasm; 
- kui te saate ravi sümpatomimeetiliste (kesknärvisüsteemi ärritavad) ravimitega; 
- kui te olete eakas. 
 
Ülalnimetatud juhtudel (või kui need on esinenud teil varem) konsulteerige enne Pamol C võtmist oma 
arstiga. 
 
Mitte ületada määratud annust. Soovitatust suuremate annuste kasutamisel võib tekkida väga raske 
maksakahjustus. 
 
Ravimi pikaajaline kasutamine ilma meditsiinilise järelevalveta võib olla ohtlik. Pikaajalisel 
kasutamisel võivad suures annuses valuvaigistid põhjustada peavalusid, mille raviks ei tohi kasutada 
paratsetamooli suuremaid annuseid. 
 
Üleannustamise ohu tõttu ei tohi seda ravimit võtta samaaegselt koos teiste paratsetamooli sisaldavate 
ravimitega. 
 
Enne Pamol C kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Muud ravimid ja Pamol C 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
Pamol C koostoimed teiste ravimitega võivad olla tingitud kõigist kolmest ravimi koostisse kuuluvast 
toimeainest. 
 
Eriti ettevaatlik tuleb olla Pamol C kasutamisel koos järgmiste ravimitega: 

• Potentseerib kumariini tüüpi suukaudsete antikoagulantide (nt varfariin, fenprokumoon) toimet 
ja suureneb verejooksuoht, millest tulenevalt on soovitatav jälgimine. 

• Samaaegsel manustamisel koos ravimitega, mis kiirendavad paratsetamooli metabolismi maksas 
(karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal), võib suureneda toksiliste metaboliitide sisaldus ja 
seeläbi maksakahjustuse tekkeriski. 

• Antiemeetilised ravimid (metoklopramiid) kiirendavad mao tühjenemist ja suurendavad 
paratsetamooli imendumiskiirust, mille tulemusena suureneb paratsetamooli imendumine. 

• Alkoholi tarvitamisel ravi ajal paratsetamooliga suureneb maksakahjustuse risk 
maksaensüümide induktsiooni ja paratsetamooli hepatoksiliste metaboliitide suurenenud 
moodustumise tõttu. 

• Kolestüramiin vähendab paratsetamooli imendumist ja seetõttu ei tohi seda manustada ühe tunni 
jooksul pärast paratsetamooli manustamist. 

• MAO inhibiitorid võivad potentseerida fenüülefriini toimet (vt lõik 2). 
 
Pamol C suured annused võivad mõjutada teatud oksüdeerimise-redutseerimise meetodil teostatavate 
analüüside tulemusi (näiteks vere ja uriini glükoosi- ning kreatiniinisisalduse määramine). 
 
Pamol C koos toidu ja joogiga 

Alkoholi tarvitamisel ravi ajal paratsetamooliga tekib toksiline metaboliit, mis põhjustab 
maksarakkude nekroosi ja võib viia maksapuudulikkuse tekkele. Ärge tarvitage alkoholi, kui te võtate 
Pamol C-d. 
 
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. Raseduse ja imetamise ajal ei tohi seda ravimit võtta. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Pamol C ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. 
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Pamol C sisaldab sahharoosi, naatriumi ja aspartaami 

Pamol C sisaldab abiainena aspartami. Iga kotike sisaldab 110 mg aspartaami. Aspartaam on 
fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik, kui teil on fenüülketonuuria, mis on harvaesinev 
geneetiline häire, mille korral fenüülalaniini ei lammutata ja see koguneb organismi.  
Pamol C sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
Pamol C sisaldab 164 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes kotikese. See on võrdne 
8,2%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel. 
 
 
3. Kuidas Pamol C-d võtta 
 
Võtke 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 oma arsti või apteekriga. 
Allpooltoodud juhised kehtivad juhul, kui arst ei ole teile teisiti öelnud. Palun järgige täpselt 
kasutusjuhiseid, et Pamol C toimiks õigesti. 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed 
Tavaline annus on üks kotike lahustatuna iga 4…6 tunni järel. Maksimaalne annus on 4 kotikest 
24 tunni jooksul. 
 
Pamol C-d võetakse suukaudselt. 
Enne võtmist lahustage pulber klaasis soojas vees. 
 
Ärge võtke Pamol C-d kauem kui 3 ööpäeva ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata. 
 
Kui teil on tunne, et Pamol C toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile. 
 
Kui te võtate Pamol C-d rohkem, kui ette nähtud 
Üleannustamise korral konsulteerige arsti või apteekriga. Üleannustamise korral võib tekkida 
maksakahjustus. Juhul, kui olete seda ravimit võtnud rohkem, konsulteerige arstiga ka siis, kui 
enesetunne ei ole häiritud. 
Pamol C sisaldab kolme toimeainet, seetõttu võivad üleannustamise sümptomid olla tingitud ühest või 
kõigist kolmest toimeainest. 
 
Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada ägedat neeru- ja/või maksapuudulikkust. 
Maksapuudulikkuse tagajärjel võib tekkida entsefalopaatia, verejooks, veresuhkru taseme langus, 
ajuturse, kooma ja surm. 
 
Üleannustamise korral tuleb kohe rakendada meditsiinilist ravi, isegi kui üleannustamise sümptomeid 
ei esine. Kui paratsetamooli üleannustamisest on möödas vähem kui 1 tund tuleb esile kutsuda 
oksendamine, võimalusel manustada aktiivsütt, eelistatult veega segatuna. 
Mürgistust tuleb ravida haigla intensiivraviosakonnas. 
 
Üleannustamise esimesed sümptomid võivad ilmneda 24 tunni jooksul ja nendeks on: kahvatus, 
pankreatiit, metaboolne atsidoos, söögiisu vähenemine, iiveldus ja oksendamine või sümptomid 
puuduvad üldse. Maksakahjustus võib ilmneda koos kõhuvaluga juba 24 tunni jooksul peale ravimi 
võtmist. 
Lisaks võivad veel tekkida järgmised üleannustamise sümptomid: hüpertensiooni, rütmihäireid, 
müokardi infarkti, peavalu, südamepekslemine, oksendamine, paresteesia ja oksalaatne nefropaatia. 
 
Kui te unustate Pamol C-d võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
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4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Pamol C võimalikud kõrvaltoimed on järgmised: 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 1000-st): naha ülitundlikkusreaktsioonid, 
sealhulgas nõgestõbi ja lööve, maksakahjustus (hepatotoksilisus), ülitundlikkus. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st): trombotsütopeenia 
(vereliistakute vähesus) ja agranulotsütoos (granulotsüütide puudumine), bronhospasm, 
maksafunktsiooni häired, raske allergiline (anafülaktiline) reaktsioon. 
 
Teadmata sagedusega esinevad kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete 
alusel): südame rütmihäired (arütmia), südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), astma, 
uriinipeetus (eriti eesnäärme suurenemisega patsientidel), vererõhu tõus, hüpotermia (eriti palavikuta 
patsientidel). 
 
 
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 Pamol C-d säilitada 

 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel. 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 Pamol C sisaldab 
• Toimeained on paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja askorbiinhape (C-vitamiin). Üks 

lahustuva pulbri kotike (5 g) sisaldab 750 mg paratsetamooli, 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi 
ja 60 mg askorbiinhapet (C-vitamiini). 

• Teised abiained on sahharoos, veevaba sidrunhape, aspartaam, kinoliinkollane (E104), 
naturaalne pulbriline sidrunimaitselisand 213841, kontramarumi maitselisand (Contramarum 

Trockenaroma 201227), naatriumvesinikkarbonaat. 
 
Kuidas Pamol C välja näeb ja pakendi sisu 
Pamol C on kollane lahustuv pulber. 
Karbis on 8 kotikest. Iga kotike sisaldab 5 g kihisevat pulbrit. 
 
Müügiloa hoidja 

Orifarm Healthcare A/S 
Energivej 15 
5260 Odense S 
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Taani 
info-baltics@orifarm.com 
 
Tootja 
Takeda Pharma Sp. z o.o. 
ul. Księstwa Łowickiego 12 
99-420 Łyszkowice 
Poola 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
Febrisan – Poola, Leedu, Läti 
 
Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2022. 


