
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 
                                                 Canephron, suukaudne lahus 
                                     Hariliku maasapi ürt, hariliku leesputke juur, hariliku rosmariini lehed. 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Canephron’i suukaudset lahust täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevene, peate võtma ühendust oma arstiga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoime 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 Canephron ja milleks seda kasutatakse. 
2. Mida on vaja teada enne Canephron’i kasutamist. 
3. Kuidas Canephron’i kasutada.  
4. Võimalikud kõrvaltoimed. 
5 Kuidas Canephron’i säilitada. 
6. Lisainfo. 
 
 
1. MIS RAVIM ON CANEPHRON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Canephron on traditsiooniline taimne ravim, mille näidustused põhinevad pikaajalistel 
kasutamiskogemustel. 
Kasutatakse neerude ja kuseteede põletikuliste haiguste täiendavaks raviks ning neerukivide tekke 
ennetamiseks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CANEPHRON’I KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Canephron’i:  
- ülitundlikkuse korral hariliku maasapiürdi, hariliku leeskputkejuure, hariliku    
  rosmariinilehtede või ravimi mõne teise koostisosa suhtes; 
- peptilise (seedekanali ülemine osa) haavandi korral; 
- neerupuudulikkuse korral; 
- põletikuliste neeruhaiguste puhul tuleb konsulteerida arstiga; 
- südame- või neerupuudulikkusest tingitud tursete korral; 
- alla 12-aastastel lastel. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik Canephron´i kasutamisel, 
kui uriinis on veri ja/või esinevad urineerimishäired ja äge uriinipeetus. Siis tuleb viivitamatult 
konsulteerida arstiga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.  
Alkoholisisalduse tõttu võib ravim mõjutada teiste ravimite imendumist ja tõhusust. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Piisavate kogemuste puudumise ja alkoholisisalduse tõttu ei tohi ravimit kasutada raseduse ja 
imetamise ajal. 



 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kui kasutada ettenähtud annuseid, ei mõjuta ravim märkimisväärset autojuhtimise ja masinate 
käsitsemise võimet. 
 
Oluline teave mõningate Canephron´i koostisosade kohta 
Preparaat sisaldab 19 mahuprotsenti alkoholi. Üks annus (5 ml) Canephron’i sisaldab 0,75 g alkoholi, 
mis on võrdne 19 ml õlle või 8 ml veiniga. Alkoholisisalduse tõttu ei sobi ravim maksahaiguste, 
alkoholismi, epilepsia, ajukahjustuse korral, raseduse ja imetamise ajal ning lastele. 
 
3. KUIDAS CANEPHRON’I KASUTADA 
 
Kasutage Canephron’i suukaudset lahust vastavalt siin infolehes antud juhenditele. Kui te ei ole 
milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
Kui arst ei ole määranud teisiti, siis on annus järgmine: noorukid alates 12. eluaastast ja täiskasvanud  
5 ml lahust kolm korda päevas sisse võtta, kasutades lisatud mõõtekorki. 
 
Vajadusel võib lahust manustada koos teiste vedelikega.  
Pärast lahuse manustamist on soovitatav peale juua piisavas koguses vedelikku. 
 
Ravi kestus ei ole piiratud, kuid palun lugege informatsiooni lõigus 2. “Eriline ettevaatus on vajalik 
Canephron´i kasutamisel…”. 
 
Kui teil on tunne, et Canephron’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Kui te võtate Canephron’i rohkem, kui ette nähtud 
Üleannustamisest ei ole teatatud.  
 
Kui te unustate Canephron’i 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. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Canephron põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Järgnevaid sageduskategooriaid kasutatakse kõrvaltoimete esinemise hindamiseks. 
Väga sage (≥1/10) Sage (≥1/100 kuni <1/10) 
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) 
Väga harv (<1/10000), ka üksikjuhud  
 
 
Väga harva tekivad allergilised nahareaktsioonid.  
Sageli on seedetraktihäireid (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). 
 
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 CANEPHRON’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.  



Pärast pudeli esmakordset avamist tuleb ravim ära kasutada 6 kuu jooksul.  
 
Ärge kasutage Canephron’i pärast kõlblikkusaja lõppu, 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 Canephron´i  lahus sisaldab 
Toimeained. 
 1 ml (15 tilka) lahust sisaldab 1 ml järgmiste taimede vedelekstrakti (1:56): 
 hariliku maasapi ürti 6 mg, hariliku leeskputke juurt 6 mg, hariliku rosmariini lehti 6 mg.  
Ekstrahent on 59%-line etanool. 
Abiained. 
Etanool, puhastatud vesi. 
 
Kuidas näeb Canephron´i lahus välja ja pakendi sisu 
Kollakaspruun vedelik.  
Pudelis 50 ml või 100 ml lahust. 
Pakend 50 ml lahusega sisaldab  1 pudeli  koos mõõtekorgiga.  
Pakend 100 ml lahusega sisaldab 1 või 2 pudelit koos  mõõtekorgiga. 
 
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. 
Miecys-Pharm OÜ  
Vitamiini 4  
Tartu 51014 
Tel/Fax: +372 7380676 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2012 


