
 

Pakendi infoleht: teave patsiendile 
 

Paralen, 500 mg/25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Paratsetamool, kofeiin, fenüülefriinvesinikkloriid 

 
 
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 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 apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga.  
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Paralen ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Paralen’i võtmist 
3. Kuidas Paralen’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Paralen’i säilitada 
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1. Mis ravim on Paralen ja milleks seda kasutatakse 
 
Paralen leevendab efektiivselt paljusid külmetuse ja gripi sümptomeid. Nende sümptomite hulka 
kuuluvad palavik, peavalu, külmavärinad, ninalimaskesta turse või ninakinnisus, põskkoobaste 
valulikkus ja kurguvalu, lihas- ja liigesvalu.  
Ravim sisaldab kolme toimeaine kombinatsiooni. Paratsetamool langetab palavikku ja leevendab valu, 
fenüülefriin aitab vähendada ninalimaskesta turset või ninakinnisust ja kofeiin võimendab 
paratsetamooli valuvaigistavat toimet ning aitab väsimuse ja ja unisuse vastu. 
 
Ravim on mõeldud täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Paralen’i võtmist 
 

Ärge võtke Paralen’i: 
- kui olete paratsetamooli, kofeiini, fenüülefriini või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui teil on kõrge vererõhk või raske südamehaigus; 
- kui teil on diabeet; 
- kui teil on raske maksahaigus; 
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism); 
- kui teil on suletudnurga glaukoom; 
- kui teil on kusepeetus (võimetus urineerida); 
- kui teil on veresoontekasvaja neeru läheduses (feokromotsütoom); 
- kui te võtate samal ajal: 

- ravimeid, mida kasutatakse depressiooni ravimiseks (monoaminooksüdaasi inhibiitorite 
gruppi kuuluvad ravimid) või te olete võtnud neid kahe viimase nädala jooksul; 

- ravimeid, mida kasutatakse depressiooni ravimiseks (tritsükliliste antidepressantide gruppi 
kuuluvad ravimid), 

- sümpatomimeetikumid, sh erinevaid manustamisteid kasutades, nt suukaudselt ja paikselt 
(nina-, kõrva- ja silmaravimid). 

 



 

Kui te ei ole kindel, kas need seisundid käivad teie kohta, küsige palun nõu oma arstilt. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Paralen’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui teil on maksa või neeruhaigus, 
- kui teil on teatud tüüpi aneemia, mida nimetatakse hemolüütiliseks aneemiaks, 
- kui arst on teile öelnud, et teil on veres granulotsüütide arv väike, 
- kui teil on alkoholi tarvitamisega probleeme, 
- kui teil on eesnäärme suurenemine, 
- kui teil on Raynaud’ sündroom (see väljendub nahavärvuse muutuses ja külmatundes), 
- kui teil on astma, 
- kui teil on ensüümi, mida nimetatakse glükoos-6-fosfaat dehüdrogenaasiks, puudus, 
- kui te võtate mistahes teisi ravimeid (vt lõik “Muud ravimid ja Paralen”). 
 
Paralen on mõeldud valu ja palaviku leevendamiseks, kui sellega kaasneb «kinnine nina». Kui teil ei 
ole «kinnist nina» ja esineb vaid valu ja palavik, on eelistatult soovitatav kasutada ühekomponentseid 
preparaate (mis sisaldavad kas ainult paratsetamooli, valu ja palaviku vastu, või ainult ninakinnisuse 
leevendajat). 
Palun ärge kasutage koos Paralen’iga teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid, ninakinnisuse 
vähendajaid või muid külmetuse ja gripiravimeid ilma arstiga nõu pidamata.  
Suurte annuste kasutamisel ilma eelneva soovituseta, on risk tõsise maksakahjustuse tekkeks.  
 
Lapsed 
See ravim ei sobi alla 12-aastastele lastele.  
 
Muud ravimid ja Paralen 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Ärge võtke Paralen’i, kui te võtate: 
- teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid,  
- teisi gripi ja külmetuse ravimeid,  
- ninakinnisuse vastaseid ravimeid (kinnine nina),  
- võtate samal ajal antidepressante või olete neid 2 viimase nädala jooksul võtnud (vt lõik 2 ülal), 
- sümpatomimeetikume (vt lõik 2 ülal). 
 
Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne Paralen’i võtmist, kui te võtate: 
- ravimeid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise korral (metoklopramiid või domperidoon); 
- kolestüramiini (kasutatakse vererasvade sisalduse langetamiseks); 
- vere vedeldamiseks kasutatavaid ravimeid (varfariin ja teised kumariinid)); 
- erinevate südamehaiguste raviks kasutatavaid ravimeid (vasodilaatorid, beetablokaatorid, 

digoksiin); 
- epilepsia ravimeid (glutetimiid, fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin või lamotrigiin); 
- tuberkuloosi ravimeid (rifampitsiin või isoniasiid); 
- zidovudiini (kasutatakse AIDS-i ja HIV raviks); 
- migreeni raviks kasutatavaid ravimeid (ergotamiin ja metüsergiid); 
- atsetüülsalitsüülhapet ja teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid; 
- naistepuna ürti (taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni raviks, unehäirete jne korral). 
 
Paralen koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Ärge tarbige ravi ajal alkohoolseid jooke. Alkoholi samaaegse tarbimisega võib tekkida 
maksakahjustus. Kui te võtate Paralen’i, loobuge kõikidest teistest ravimitest, toitudest ja jookidest, 
mis sisaldavad kofeiini. Kofeiini liigtarbimine tekitab rahutust, võimetust uinuda ja südametöö 
kiirenemist. 
 
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. 
Paralen’i kasutamine ei ole raseduse ja imetamise ajal soovitatav.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Tundlikel isikutel võib ravim tekitada pearinglust, mis võib negatiivselt mõjutada kõrgendatud 
tähelepanu nõudvate tegevuste sooritamist. Ärge juhtide autot ega kasutage masinaid, kui see teiega 
juhtub.  
 
 
3. Kuidas Paralen’i 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. 
 
Paralen’i individuaalsed ja maksimaalsed ööpäevased annused lähtuvalt vanusest ja kehakaalust on 
toodud allolevas tabelis. 
Mitte ületada soovitatud annuseid. 
 
Vanus Kehakaal 

 
Ühekordne 
annus 

Maksimaalne 
ööpäevane annus 

Minimaalne intervall 
kahe manustamise vahel 

Üle 12-aastased 
noorukid  

33…43 kg 1 tablett  
 

4 tabletti  
  

6 tundi  

Täiskasvanud ja 
noorukid 

43…65 kg  1 tablett  6 tabletti  4 tundi 

>65 kg 1…2 tabletti  8 tabletti  
 

4 tundi 

 
Maksa- või neerufunktsioonihäirega patsiendid: 
Enne selle ravimi kasutamist konsulteerige arstiga annuse korrigeerimise vajaduse kohta. Pärast teie 
tervisliku seisundi hindamist võib arst soovitada teil võtta väiksem annus või pikendada kahe annuse 
manustamise vahelist intervalli üle 4 tunni.  
 
Ärge kasutage seda ravimit ilma arsti soovituseta kauem kui 7 päeva.  
Kui sümptomid 3 päeva pärast ei leevene või isegi süvenevad, rääkige arstiga ja küsige, kuidas edasi 
ravida.  
 
Kui te võtate Paralen’i rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise või ravimi juhusliku võtmise korral lapse poolt tuleb koheselt pöörduda esmaabi 
saamiseks arsti poole, isegi kui te tunnete end hästi, sest esineb risk hilistüüpi, tõsise maksakahjustuse 
tekkeks.  
 
Kui te unustate Paralen’i võtta 
Kui te unustasite ravimit võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset 
annust, kui tablett 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 see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Lõpetage koheselt selle ravimi võtmine ja kutsuge kiirabi kui teil tekivad järgmised väga harva 
esinevad kõrvaltoimed:  
- Tõsised allergilised rektsioonid, mis põhjustavad hingamisraskusi ja pearinglust ning võivad 



 

viia šoki tekkeni. 
- Tõsised nahalööbed, sh haavandid suus, neelus, ninas, suguelunditel ja konjunktiviit (punased ja 

turses silmad). Nende tõsiste nahalöövetega kaasuvad sageli palavik, peavalu, kogu keha 
valulikkus (gripi-laadsed sümptomid). Lööve võib edasi süveneda kogu keha haaravaks 
villiliseks lööbeks ja naha koorumiseks.  

 
Esineda võivad kõrvaltoimed on loetletud allpool nende esinemissageduste järgi:  
 
Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st): 
- peavalu, pearinglus, unetus, närvilisus, ärevus, ärrituvus, rahutus ja erutatus.  
 
Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st): 
- iiveldus. 
 
Väga harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 10000-st): 
- vereloome häired (muutused vererakkude arvus, nt vähenenud valgeliblede või vereliistakute 

arv. Vereloome häired võivad väljenduda valutute, ümmarguste ja nõelapea sarnaste 
lillakaspunaste täppidena nahal, mis mõnikord esinevad suuremate laigu-gruppidena, igemete 
veritsusena, ninaverejooksuna või sinikate tekkena iga väiksemagi trauma puhul, suurenenud 
vastuvõtlikkusena infektsioonidele, väsimuse, peavaluna), 

- naha ülitundlikkusreaktsioonid, sh nahalööve, järsku tekkiv turse, mis ilmneb naha all, 
- hingamisraskused või vilistav hingamine, 
- maksa- ja neerukahjustus, 
- väga kiire ja ebakorrapärane südamerütm, vererõhu tõus, 
- oksendamine, kõhulahtisus. 
 
Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) 
- silma valu ja kipitus, ähmane nägemine, ebatavaline valgustundlikkus või valguse talumatus, 

äge suletudnurga glaukoom (äkiline nägemise ähmastumine, tugev silma või näovalu, halod),  
- muutused südamerütmis (kiirenenud või ebaregulaarne rütm), 
- maksapõletik (võivad esineda kõhuvalu, isutus, iiveldus või oksendamine), mis võib viia ägeda 

maksapuudulikkuse tekkeni. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
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 teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
. 
 
5. Kuidas Paralen’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle 
kuu viimasele päevale. 
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 Paralen sisaldab  
- Toimeained on paratsetamool, kofeiin ja fenüülefriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 500 mg 

paratsetamooli, 25 mg kofeiini ja 5 mg fenüülefriinvesinikkloriidi.  
- Teised abiained on 
Tableti sisu: povidoon K-25, naatriumlaurüülsulfaat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis, 
eelželatiniseeritud maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, steariinhape, talk. 



 

Tableti kate: hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171). 
 
Kuidas Paralen välja näeb ja pakendi sisu 
Paralen on peaaegu valged kuni kollakad õhukese polümeerikattega, piklikud, kaksikkumerad tabletid.  
Õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud läbipaistvasse PVC/PVDC/alumiinium- või 
läbipaistvasse PVC/Aclar/alumiiniumblistritesse. Välispakend on paberkartongist. 
 
Pakendi suurus: 12 või 24 tabletti.  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Zentiva, k.s.,  
U kabelovny 130, 
102 37 Praha 10 
Tšehhi Vabariik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Pärnu mnt 139E/2  
Tallinn 11317 
Eesti 
Tel. +372 627 34 88 
Faks. +372 627 33 81 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
Tšehhi Vabariik PARALEN GRIP chřipka a bolest 
Slovakkia Paralen Grip chrípka a bolesť 
Poola, Rumeenia ja Bulgaaria Paralen Grip 
Ungari Rubophen Active 
Sloveenia, Läti, Leedu ja Eesti Paralen 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014 
 


