
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Ibuprofen Mepha 200mg, õhukese polümeerikattega tabletid 
 

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

Ibuprofeen (ibuprofeen DL-lüsiin) 
 
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 

või meditsiiniõde on teile selgitanud. 
− Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
− Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.  
− Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
− Kui pärast 3 päeva möödumist migreenipeavalu või palaviku korral ja 4 päeva möödumist valu 

ravi korral te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord  
1. Mis ravim on Ibuprofen Mepha ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen Mepha võtmist  
3. Kuidas Ibuprofen Mepha’t võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Ibuprofen Mepha’t säilitada  
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Ibuprofen Mepha ja milleks seda kasutatakse 
 
Ibuprofen Mepha on valuvaigistava ja palavikku alandava toimega ravim (mittesteroidne 
põletikuvastane aine, lühend MSPVA). 
 
Ibuprofen Mepha näidustused 
Ibuprofen Mepha’t kasutatakse lastel kehakaaluga üle 20 kg (6-aastased ja vanemad), noorukitel ja 
täiskasvanutel järgnevate seisundite lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks: 
− nõrk ja mõõdukas valu, peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu; 
− äge migreenipeavalu koos auraga või ilma; 
− palavik. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen Mepha võtmist 
 
Ärge võtke Ibuprofen Mepha’t: 
− kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
− kui teil on varasemalt tekkinud hingeldus, astma, nohu, tursed või nõgestõbi pärast 

atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise MSPVA võtmist; 
− kui teil on ebaselge põhjusega vereloomehäire;  
− kui teil on või on kunagi olnud korduv mao või kaksteistsõrmiksoole haavand või verejooks (kaks 

või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu); 
− kui teil on varem MSPVA-de kasutamisega seoses tekkinud seedetrakti verejooks või 

mulgustumine (perforatsioon); 
− kui teil on ajuverejooks või muu aktiivne verejooks; 
− kui teil on raskekujuline maksa- või neerupuudulikkus; 
− kui teil on raskekujuline südamepuudulikkus; 
− kui teil on raske vedelikupuudus (põhjustatud oksendamisest, kõhulahtisusest või ebapiisavast 

vedeliku tarbimisest); 



 

− kui teil on raseduse viimane trimester (viimased 3 kuud); 
− laste raviks, kelle kehakaal on alla 20 kg või vanus on alla 6 aasta, sest see ravim ei sobi neile 

toimeaine liiga suure sisalduse tõttu. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Ibuprofen Mepha võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Kõrvaltoimete tekke vähendamiseks tuleb seda ravimit võtta väikseimas toimivas annuses võimalikult 
lühikese aja jooksul, mis on vajalik sümptomite leevendamiseks.  
 
Seedetrakti ohutus 
Peab vältima Ibuprofen Mepha samaaegset kasutamist koos teiste MSPVA-dega ja tsüklooksügenaas-2 
inhibiitoritega (COX-2-inhibiitorid).  
 
Eakad patsiendid: 
MSPVA-d põhjustavad eakatel patsientidel sagedamini kõrvaltoimeid, eriti veritsust ja seedetrakti 
mulgustumist, mis võivad olla eluohtlikud. Seetõttu on vajalik eakate patsientide hoolikas meditsiiniline 
jälgimine. 
 
Seedetrakti verejooks, haavandid ja mulgustumine. 
Kõikide MSPVA-de puhul on täheldatud seedetrakti verejooksu, haavandeid ja mulgustumist, mis 
mõnikord on lõppenud surmaga. Seedetrakti tüsistus võib tekkida ravi mistahes ajahetkel koos eelnevate 
hoiatussümptomitega või ilma, sõltumata seedetrakti raskete haigusjuhtude varasemast esinemisest.  
Seedetrakti verejooksu, haavandi ja mulgustumise tekkoht on suurem MSPVA annuse suurendamisel, 
varasema haavandiga patsientidel, eriti kui see tüsistus verejooksu või mulgustumisega (vt lõik 2: „Ärge 
võtke Ibuprofen Mepha’t“), ning eakatel. Nende patsientide ravi peab alustama väikseima võimaliku 
annusega. 
Nendel patsientidel ja samuti patsientidel, kes vajavad samaaegset ravi atsetüülsalitsüülhappega väikses 
annuses või teiste ravimitega, mis tõenäoliselt suurendavad seedetrakti kahjustuse ohtu, tuleb kaaluda 
kombinatsioonravi kaitsvate ainetega (nt misoprostooli või prootonpumba inhibiitoriga).  
 
Kui teil on varasemalt olnud seedetrakti kõrvaltoimeid, eriti kui olete eakas, peate teatama arstile 
mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad 
ravi alguses. 
 
Peab olema ettevaatlik, kui te kasutate samaaegselt teisi ravimeid, mis suurendavad seedetrakti haavandi 
ja verejooksu tekkeohtu nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid, nt varfariin, selektiivsed 
serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, mida kasutatakse muuhulgas depressiooni raviks, või 
trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid, nt atsetüülsalitsüülhape (vt lõik 2: „Muud ravimid ja 
Ibuprofen Mepha“). 
 
Kui ravi ajal Ibuprofen Mepha’ga tekib teil seedetrakti verejooks või haavand, katkestage kohe ravi.  
 
Kaasuva seedetrakti haigusega (haavandiline koliit, Crohni tõbi) patsiendid peavad MSPVA-de võtmisel 
olema ettevaatlikud, sest nende seisund võib halveneda (vt lõik 4). 
 
Toimed südame-veresoonkonnale ja ajuveresoontele 
Ravimeid nagu Ibuprofen Mepha on seostatud südameinfarkti või insuldi tekkeriski vähese 
suurenemisega. Risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalise ravi korral. Ärge ületage soovitatud 
annust või ravikestust (migreeni või palaviku korral 3 päeva ning valu ravi korral 4 päeva)! 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui teil on probleeme südamega, olete põdenud insulti või te arvate, 
et teil on oht selle seisundi tekkeks (nt teil on kõrge vererõhk, diabeet, kõrge kolesteroolitase või te 
suitsetate). 
 
Nahareaktsioonid  
MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised punetuse ja villidega nahakahjustused, mis 
mõnikord võivad lõppeda surmaga (eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline 
epidermaalne nekrolüüs, Lyelli sündroom; vt lõik 4). Suurim oht nahareaktsioonide tekkeks on ravi 



 

alguses; enamikul juhtudest tekib reaktsioon esimesel ravikuul. Kui ilmnevad nahalööbe, 
limaskestakahjustuse või muu ülitundlikkusreaktsiooni esmased nähud, tuleb Ibuprofen Mepha võtmine 
kohe katkestada ning võtta ühendust arstiga. 
Varicella zoster infektsiooni (tuulerõuged) ajal tuleb vältida ibuprofeeni kasutamist.  
 
Muu teave 
Ibuprofen Mepha’t tohib kasutada ainult pärast riski/kasu suhte hoolikat hindamist järgmistel juhtudel: 
− teatud kaasasündinud vereloomehäired (nt äge vahelduv porfüüria); 
− teatud autoimmuunhaigused (süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi sidekoehaigus). 
Eriti hoolikas meditsiiniline jälgimine on vajalik järgmistel juhtudel: 
− neeru- või maksatalitlushäire; 
− dehüdratsioon (veetustumine); 
− vahetult pärast kirurgilist protseduuri; 
− allergiad (nt nahareaktsioonid teistest ravimitest, astma, heinanohu), ninalimaskesta krooniline 

turse või kroonilised hingamisteede ahenemisega haigused. 
 
Väga harva on täheldatud raskekujulisi ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktiline šokk). 
Esimeste ülitundlikkusreaktsiooninähtude ilmnedes pärast Ibuprofen Mepha võtmist tuleb ravi 
katkestada. Vajalik on spetsialiseeritud arstiabi vastavalt sümptomatoloogiale. 
 
Ibuprofen Mepha toimeaine ibuprofeen võib ajutiselt pärssida vereliistakute toimimist (trombotsüütide 
agregatsioon). Seetõttu tuleb hüübimishäiretega patsiente hoolikalt jälgida.  
 
Pikaajalise ravi korral Ibuprofen Mepha’ga peab regulaarselt kontrollima maksa ja neerutalitlust ning 
vererakkude arvu. 
 
Kui te võtate Ibuprofen Mepha’t, peate enne kirurgilist protseduuri nõu pidama arsti või hambaarstiga. 
 
Mistahes valuvaigistite pikaajaline kasutamine peavalu raviks võib seda süvendada. Sellise olukorra 
tekkimise või kahtluse korral tuleb arstiga nõu pidada ja ravi katkestada. Kui vaatamata regulaarsele 
peavaluvastaste ravimite kasutamisele (või seetõttu)  esineb peavalu sageli või igapäevaselt, tuleks 
kahtlustada peavaluvastaste ravimite liigkasutamist. 
 
Üldiselt võib valuvaigistite harjumuslik tarbimine, eriti erinevate valuvaigistavate toimeainete 
kombineerimine, põhjustada püsivat neerukahjustust koos võimaliku neerupuudulikkusega 
(analgeetiline nefropaatia). 
 
MSPVA-d, sh ibuprofeen võivad varjata infektsiooni ja palaviku sümptomeid. 
 
Ibuprofeen kuulub MSPVA-de ravimrühma, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime möödub 
pärast ravi lõpetamist. 
 
Lapsed js noorukid 
Ärge andke seda ravimit lastele kehakaaluga alla 20 kg või vanuses alla 6 aasta, sest see ravim ei sobi 
neile toimeaine liiga suure sisalduse tõttu.  
 
Muud ravimid ja Ibuprofen Mepha 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mistahes muid ravimeid.  
 
Mida peate vältima seda ravimit võttes? 
Antikoagulandid (ravimid mis vähendavad verehüübivust (nn verevedeldajad, nt atsetüülsalitsüülhape, 
varfariin, tiklopidiin), vererõhku langetavad ravimid (AKE-inhibiitorid, nt kaptopriil, beetablokaatorid, 
angiotensiin II retseptorite antagonistid) ja mõned muud ravimid võivad mõjutada ibuprofeeni toimet ja 
vastupidi.Enne ibuprofeeni kasutamist koos teiste ravimitega pidage nõu arstiga. 
 



 

Ibuprofen Mepha kasutamisel koos digoksiini (südame jõudlust suurendav aine), fenütoiini 
(krambiravim) või liitiumiga (psüühiliste haiguste ravim) võib suurendada nende ainete sisaldust 
vereseerumis. Ibuprofeeni kasutamisel vastavalt soovitustele (maksimaalselt 4 päeva) ei ole tavaliselt 
vajalik kontrollida liitiumi, dioksiini ja fenütoiini väärtusi vereseerumis. 
 
Ibuprofen Mepha võib nõrgendada diureetikumide ja vererõhuravimite toimet.  
 
Ibuprofen Mepha võib nõrgendada AKE-inhibiitorite (südamepuudulikkuse ja kõrge vererõhu ravimid) 
toimet. Samaaegsel kasutamisel võib neerutalitluse häire tekkeoht veelgi suureneda.  
AKE-inhibiitorite, beetablokaatorite või angiotensiin-II antagonistide samaaegne kasutamine Ibuprofen 
Mepha-ga võib neerukahjustusega patsientidel (nt dehüdratsiooniga patsiendid või eakad) põhjustada 
neerutalitluse halvenemist kuni võimaliku ägeda neerupuudulikkuseni. 
 
Ibuprofen Mepha ja kaaliumi säästvate diureetikumide samaaegne kasutamine võib põhjustada 
kaaliumisisalduse suurenemist veres.  
 
Ibuprofen Mepha samaaegsel kasutamisel teiste MSPVA-rühma põletiku- ja valuvastaste ravimitega või 
glükokortikoididega suureneb seedetrakti haavandite või verejooksu tekkerisk. 
 
Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja teatud antidepressandid (selektiivsed serotoniini 
tagasihaarde inhibiitorid) võivad suurendada seedetrakti verejooksu tekkeriski. 
 
Ibuprofen Mepha manustamisel 24 tundi enne või pärast metotreksaadi manustamist võib metotreksaadi 
kontsentratsioon tõusta ja toksilisus suureneda. 
  
Tsüsklosporiini (siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vältiv aine) neerusid kahjustav toime suureneb 
samaaegsel kasutamisel teatud MSPVA-dega. Sellist toimet ei saa välistada ka tsüklosporiini ja 
ibuprofeeni kombineerimisel. 
 
Probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid (podagra raviks)võivad aeglustada ibuprofeeni 
eritumist. Selle tulemusel võib Ibuprofen Mepha kuhjuda organismis, mistõttu kõrvaltoimed võivad 
lisanduda. 
 
MSPVA-d võivad tugevdada hüübimisvastase ravimi, varfariini toimet. Samaaegse ravi korral on 
soovitatav kontrollida hüübivust. 
 
Kliinilistes uuringutes on ilmnenud MSPVA-de ja sulfonüüluurea (veresuhkru alandamiseks) vaheline 
koostoime. Vaatamata sellele, et ibuprofeeni ja sulfonüüluurea koostoimetest ei ole siiani teatatud, on 
kooskasutamise korral ettevaatusabinõuna soovitatav kontrollida veresuhkrut. 
 
Samaaegsel kasutamisel takroliimusega suureneb neerukahjustuse tekkerisk. 
 
Samaaegselt zidovudiini ja ibuprofeeniga ravitavatel HIV-positiivsetel hemofiiliaga patsientidel on 
viiteid hemartroosi ja hematoomide tekkeohu suurenemisele.  
 
Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi MSPVA-de ja kinoloonidega, on suurenenud oht krampide 
tekkeks.  
 
Ibuprofeeni ja CYP2C9 inhibiitorite samaaegne manustamine võib suurendada ibuprofeeni süsteemset 
saadavust (CYP2C9 substraat). Uuringus vorikonasooli ja flukonasooliga (CYP2C9 inhibiitorid) 
suurenes S(+)-ibuprofeeni süsteemne saadavaus 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. 
 
Ibuprofen Mepha koos toidu ja joogiga 
Ibuprofen Mepha kasutamise ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist.  
 



 

Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Rasedus 
Teatage oma arstile kui rasestute ravi ajal Ibuprofen Mepha’ga. Ibuprofen Mepha’t ei tohi võtta 
raseduse viimasel trimestril. Vältige Ibuprofen Mepha võtmist raseduse esimesel kuuel kuul, kui arst ei 
ole soovitanud teisiti. 
 
Imetamine  
Ainult väga väike kogus ibuprofeeni ja selle jääke imendub rinnapiima. Seda ravimit võib imetamise 
ajal kasutada soovitatud annuses ja võimalikult lühikese aja jooksul   
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ibuprofen Mepha suuremate annuste manustamisel võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed, nt 
väsimus ja pööritustunne, üksikjuhtudel võib reageerimisvõime muutuda ja autojuhtimise ja masinate 
käsitsemise võime võib kahjustuda. Eriti kehtib see koostoimes alkoholiga. Te ei ole siis võimeline 
reageerima vajaliku kiiruse ja korrektsusega ootamatult ja äkki tekkivatele olukordadele. Sel juhul ärge 
juhtige autot või teisi sõiduvahendeid! Ärge käsitsege mehhanisme või masinaid! Ärge töötage kui te ei 
tunne ennast kindlalt! 
 
 
3. Kuidas Ibuprofen Mepha’t võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või 
meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või 
meditsiiniõega. 
Soovitatav annus on: 
 
Kehakaal  
(vanus) 

Üksikannus  Maksimaalne ööpäevane annus 

20…29 kg 
(lapsed: 6…9 aastat) 

200 mg ibuprofeeni (üks 200 mg 
tablett)  

600 mg ibuprofeeni (kolm 200 mg 
tabletti) 

30…39 kg 
(lapsed: 10…11 aastat) 

200 mg ibuprofeeni (üks 200 mg 
tablett) 

800 mg ibuprofeeni (neli 200 mg 
tabletti) 

≥ 40 kg 
(noorukid alates 12-ndast 
eluaastast ja  täiskasvanud) 

200…400 mg ibuprofeeni (üks või 
kaks 200 mg tabletti) 

1200 mg ibuprofeeni (kuus 200 mg 
tabletti) 

 
Ibuprofeeni annus lastele ja noorukitele sõltub vastavalt kehakaalust ja vanusest, üksikannus on 
tavaliselt 7...10 mg/kg kehakaalu kohta ja ööpäevane maksimaalne annus on kuni 30 mg/kg kehakaalu 
kohta. 
Manustamisintervall sõltub sümptomitest ja ööpäevasest maksimaalsest annusest. See peab olema mitte 
vähem kui 6 tundi. Soovitatud maksimaalset annust ei tohi ületada. 
 
Annus eakatele. 
Annuse kohandamine ei ole vajalik. Võimalike kõrvaltoimete tõttu (vt lõik 2, „Hoiatused ja 
ettevaatusabinõud“) tuleb eakaid hoolikalt jälgida. 
 
Manustamisviis 
Suukaudne. 
Ibuprofen Mepha õhukese polümeerikattega tabetid tuleb närimata kujul alla neelata koos rohke 
vedelikuga (nt klaasitäie veega), sõltumata söögikordadest. 
Tundliku maoga patsientidel on soovitatav võtta Ibuprofen Mepha’t söögi ajal. 
 
Manustamiskestus  
Ainult lühiajaliseks kasutamiseks. 



 

 
Pöörduge arsti poole, kui seda ravimit on vaja kasutada üle 3 päeva migreenipeavalu või palaviku 
korral, üle 4 päeva valu raviks või kui sümptomid süvenevad. 
Kui teil on tunne, et Ibuprofen Mepha toime on liiga tugev või nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate Ibuprofen Mepha’t rohkem kui ette nähtud 
Võtke Ibuprofen Mepha’t vastavalt arsti soovitusele või pakendi infolehes sätestatud annusele. Kui valu 
ei leevendu piisavalt, ärge suurendage iseseisvalt annust vaid võtke ühendust oma arstiga. 
 
Üleannustamise sümptomitena võivad tekkida kesknärvisüsteemi häired nagu peavalu, pearinglus, 
uimasus ja teadvusetus (lastel ka krambid), samuti kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine.  
Võivad tekkida seedetrakti verejooks, maksa- ja neerufunktsiooni häired, vererõhu langus, hingamise 
pidurdumine ja sinakas-punane naha- ja limaskestade värvus (tsüanoos). 
 
Spetsiifiline vastumürk (antidoot) ibuprofeenile puudub. 
 
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. 
 
Järgnevalt on loetletud kõik ibuprofeeni teadaolevad kõrvaltoimed, ka need, mis on tekkinud 
reumapatsientide pikajalisel ravil suurte annustega. Kõrvaltoimete esinemissagedused, välja arvatud 
väga harvade kõrvaltoimete korral, on seotud lühiaegse suukaudse manustamisega maksimaalses 
annuses 1200 mg ööpäevas (= 6  Ibuprofen Mepha 200 mg õhukese polümeerikattega tabletti) või 
manustamisega pärakuküünaldena maksimaalses annuses 1800 mg ööpäevas. 
 
Järgnevad kõrvaltoimed on valdavalt annusest sõltuvad ja varieeruvad patsienditi.  
 
Seedetrakti kõrvaltoimed on kõige sagedasemad. Võivad tekkida seedetrakti haavandid, mulgustumine 
või seedetrakti verejooks, mis mõnikord võivad lõppeda surmaga, eriti eakatel (vt lõik 4.4). 
Manustamise järgselt on täheldatud iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõhupuhitust, kõhukinnisust, 
seedehäireid, kõhuvalu, verd väljaheites, veriokset, haavandilist suu limaskesta põletikku (stomatiit), 
jämesooolepõletiku ja Crohni tõve süvenemist (vt lõik 4.4). Harvem on täheldatud gastriiti (vt lõik 2, 
„Mida on vaja teada enne Ibuprofen Mepha võtmist“). Eriti sõltub seedetrakti verejooksu tekkerisk 
annusvahemikust. 
 
Ravimid nagu Ibuprofen Mepha võivad olla seotud südameinfarkti või insuldi tekkeohu vähese tõusuga. 
 
LÕPETAGE otsekohe selle ravimi võtmine ja pöörduge arsti poole järgnevatel juhtudel:  
− teil tekivad seedetrakti verejooksu sümptomid, nagu tugev kõhuvalu, musta värvi tõrvalaadne 

väljaheide, veriokse või kohvipaksutaoline okse; 
− teil tekivad harvaesineva, kuid raskekujulise allergilise reaktsiooni sümptomid, nagu näo-, 

keele- või kõriturse, hingamisraskused, kiirenenud pulss, vererõhu langus kuni šokini. See võib 
tekkida isegi ravimi esmakordsel kasutamisel. 

− teil tekib nahareaktsioon, nt lööve üle kogu keha, naha irdumine, villide teke või nahaketendus 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st) 
Seedetrakti häired nagu kõrvetised, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, 
kõhukinnisus ja vähene veritsus seedetraktis, mis erandjuhtudel võib põhjustada aneemiat. 
 



 

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st) 
− Ülitundlikkusreaktsioonid koos nahalööbe ja sügelusega, samuti astmahood (võib olla koos 

vererõhu langusega). 
− Nägemishäired. Sel juhul peate kohe võtma ühendust arstiga ja lõpetama ravimi võtmise. 
− Seedetrakti haavandid, võib olla koos verejooksu ja mulgustumisega, suulimaskesta haavanditega 

(haavandiline stomatiit), jämesoolepõletiku või Crohni tõve ägenemisega. 
− Maolimaskesta põletik (gastriit). 
− Kesknärvisüsteemi häired nagu peavalu, pearinglus, unetus, rahutus, ärrituvus või väsimus. 
− Erinevad nahalööbed. 
 
Harv (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st) 
− Kohin kõrvades (tinnitus). 
− Neerude kahjustus (papillaarne nekroos), eriti pikaajalise ravi korral; kusihappesisalduse tõus 

vereseerumis. 
 
Väga harv (võib tekkida kuni 1 inimesel 10000-st) 
− Vereloomehäired. Esimesed nähud võivad olla palavik, kurguvalu, pindmised haavad suus, 

gripitaolised sümptomid, raskekujuline väsimus, nina ja naha veritsemine. Sellisel juhul peate 
ravi kohe lõpetama ja võtma ühendust arstiga. Iseseisvalt ei tohi kasutada valuvaigisteid või 
palavikku alandavaid ravimeid. 

− Tõsised üldised ülitundlikkusreaktsioonid. 
− Vedeliku kogunemine kudedes (turse), eriti kõrge vererõhuga või neerukahjustusega patsientidel; 

nefrootiline sündroom (tursed ja rohke valgusisaldus uriinis); neerupõletik (interstitsiaalne 
nefriit), millega võib kaasneda äge neerutalitluse häire. Kui teil tekib mõni eelnevalt nimetatud 
sümptomitest või te tunnete ennast halvasti, lõpetage ravimi võtmine ja võtke kohe ühendust 
arstiga, sest need võivad olla neerukahjutuse või neerupuudulikkuse esimesed nähud. 

− MSPVA-dega seoses on täheldatud nakkuslike põletike süvenemist. Kui ibuprofeeni kasutamisel 
tekivad põletikunähud (nt punetus, turse, temperatuuri tõus, valu, palavik) või need süvenevad, on 
soovitatav kohe arstiga ühendust võtta. Tuleb hinnata antibakteriaalse ravi vajadust. 

− Mittenakkusliku ajukelmepõletiku (aseptilise meningiidi) sümptomid koos kaelakangestuse, 
peavalu, iivelduse, oksendamise, palaviku või teadvuse hämardumisega. Autoimmuunhaigustega 
(süsteemne erütematoosne luupus, segatüüpi sidekoe haigus) patsientidel võib olla eelsoodumus 
selle tekkeks. Kui teil tekib mistahes nimetatud sümptom, võtke kohe ühendust arstiga. 

− Psühhootilised reaktsioonid, depressioon. 
− Südamekloppimine, südamepuudulikkus, müokardiinfarkt. 
− Kõrge vererõhk (arteriaalne hüpertoonia). 
− Söögitorupõletik (ösofagiit) ja kõhunäärmepõletik (pankreatiit). 
− Peen- ja jämesoole valendiku ahenemised. 
− Maksatalitluse häired, maksakahjustus, eriti pikaajalise ravi korral, maksapuudulikkus, äge 

maksapõletik (hepatiit). Pikaajalise kasutamise korral tuleb regulaarselt kontrollida teie 
maksatalitluse laboratoorseid näitajaid. 

− Tõsised nahareaktsioonid, sh punetuse ja villidega nahalööve (nt Stevensi-Johnson’i sündroom, 
toksiline epidermise nekrolüüs, Lyelli sündroom), juuste väljalangemine (alopeetsia). 
Üksikjuhtudel võivad tuulerõugete (varicella zoster infektsioon) ajal tekkida rasekekujulised 
nahapõletikud ja pehmete kudede kahjustused. 

 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5.  Kuidas Ibuprofen Mepha’t säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterribal ja karbil pärast „Kõlblik 
kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 



 

 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC. 
 
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 Ibuprofen Mepha sisaldab 
− Toimeaine on ibuprofeen (ibuprofeen DL-lüsiin). Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 

200 mg inbuprofeeni, mis vastab 342 mg ibuprofeen DL-lüsiinile. 
− Abiained on: 

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, veevaba kolloidne 
ränidioksiid, talk, magneesiumstearaat. 
Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 6000, glütserool.  

 
Kuidas Ibuprofen Mepha välja näeb ja pakendi sisu 
Ibuprofen Mepha on valged või hallikasvalged, piklikud, õhukese polümeerikattega tabletid. 
 
PVC/PE/PVDC-alumiinium blisterribad. 
Pakendis on 10, 20 ja 60 õhukese polümeerikattega tabletti. 
 
Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Mepha Lda. 
Lagoas Park  
2740-298 Porto Salvo 
Portugal 
 
Tootjad 
Mepha Baltic Ltd. 
ZaĮā iela 1 
Riia, LV-1010 
Läti 
 
või 
 
Merckle GmbH,                        
Ludwig-Merckle-Strasse 3 
89143 Blaubeuren 
Saksamaa 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 
Lõõtsa 8 
11415 Tallinn 
Telefon: +372 6610804 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Saksamaa Irfen 200 mg Filmtabletten 



 

Eesti Ibuprofen Mepha 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 
Leedu Ibuprofen Mepha 200 mg plėvele dengtos tabletės 
Läti Ibuprofen Mepha 200 mg apvalkotās tabletes 
Poola Irfen 
Portugal Irfen 200 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2012. 


