
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Ibumetin 20 mg/ml suukaudne suspensioon 
 

Ibuprofeen 

 

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 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. 
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1. Mis ravim on Ibumetin ja milleks seda kasutatakse 
 
Ibumetin sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA) 
gruppi. Kõigil neil ravimitel on valuvaigistav, palavikku alandav ja põletikuvastane toime. 
 
Ibumetin-i kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku lühiajaliseks raviks.  
 
Ibumetin 20 mg/ml suukaudne suspensioon on eelkõige mõeldud kasutamiseks alla 12-aastastel 
lastel. Üle 12-aastastele lastele ja täiskasvanutele on sobivamad ravimvormid vastavalt Ibumetin 
200 mg ja Ibumetin 400 mg tabletid. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Ibumetin-i kasutamist 
 
Ärge kasutage Ibumetin-i: 
- kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
- kui teil on või on olnud mao- ja/või kaksteistsõrmikuhaavand, haavandi perforatsioon 

(mulgustumine) või verejooks seedetraktist;  
- kui teil on olnud astmahoog või mõni muu raske ülitundlikkusreaktsioon, mis on 

vallandunud atsetüülsalitsüülhappe või muu MSPVA võtmise järgselt; 
- kui teil on raske neeru-, südame- või maksapuudulikkus;  
- kui teil on ravile halvasti alluv kõrgenenud vererõhk;  
- kui teil on trombotsüütide (vereliistakud) vähene hulk veres;  
- alates raseduse 20. nädalast. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
- kui teil on häirunud südame-, maksa- või neerufunktsioon; 
- kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või 

depressioonivastaseid teatud ravimeid (vt lõik „Muud ravimid ja Ibumetin“).  



 
Eakatel esineb kõrvaltoimeid, eriti seedetrakti kõrvaltoimeid, sagedamini.  
 
Ibumetin võib ägestada põletikulise soolte haiguse (Crohni tõbi ja haavandiline koliit) kulgu. 
 
Ibumetin võib olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk 
on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi 
soovitatavat annust või ravi kestvust. 
 
Kui teie lapsel on probleeme südamega, kui tal on esinenud insult (ajurabandus) või kui te 
arvate, et tal esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teie lapsel on kõrge 
vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres), siis peate enne Ibumetin-i kasutamist 
rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile. 
 
MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud raskeid nahakahjustusi. Katkestage otsekohe 
Ibumetin-i manustamine ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või 
mõni muu ülitundlikkuse sümptom. 
 
Vedelikupuudusega lastel ja noorukitel on oht neerukahjustuse tekkeks. 
 
Enne Ibumetin-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Muud ravimid ja Ibumetin 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete 
kasutada mis tahes muid ravimeid. 
 
Ibuprofeeni kasutamisel koos kortikosteroidide (hormoonid raskete põletikuliste haiguste 
raviks), trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (aspiriin) või serotoniini tagasihaarde 
inhibiitoritega (antidepressandid) suureneb seedetrakti haavandi ja verejooksu tekke oht. 
Ibuprofeen tugevdab verehüübimist pärssivate ravimite (fenprokumoon, varfariin) ning 
liitiumipreparaatide (kasutatakse depressiooni raviks) toimet.  
Ibuprofeen nõrgendab diureetikumide (vett väljutavad ravimid) toimet.  
Ibuprofeen võib suurendada metotreksaadi (kasutatakse reumaatiliste haiguste ja kasvajate 
raviks) ja tsüklosporiini (immuunsüsteemi aktiivsust pärssiv ravim) toksilist toimet.  
Probenetsiid (podagraravim) võib pikendada ibuprofeeni eritumist organismist. Kõiki neid 
ravimeid kasutatakse lastel üldreeglina väga harva (v.a kortikosteroidid). 
 
Ibumetin koos toidu ja joogiga 
Ibumetin-i on soovitatav võtta koos toiduga, et vähendada ravimist tingitud võimalikku 
maoärritust. 
 
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. 
Kuni raseduse 20-nda nädalani ei ole Ibumetin-i kasutamine soovitatav.  
Ibumetin on vastunäidustatud alates 20-st rasedusnädalast. 
Ibumetin eritub rinnapiima. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine 
lõpetada. 
 
 
3. Kuidas Ibumetin-i kasutada 
 
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.  
 



Ibumetin-i tavaline annus alla 12-aastastel lastel on 20…40 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, 
mis manustatakse 3…4 üksikannusena. 
 
Enne kasutamist tuleb pudelit loksutada. Ravimit manustatakse kaasasoleva kaheotsalise (2,5 ml 
ja 5 ml) mõõtelusika abil. 
Ibumetin-i manustada lastele järgmiselt: 
3…6 kuu vanused imikud kehakaaluga üle 5 kg: 2,5 ml (50 mg) 3 korda 24 tunni vältel. 
6…12 kuu vanused imikud (8...10 kg): 2,5 ml (50 mg) 3…4 korda 24 tunni vältel. 
1…3-aastased lapsed (10...15 kg): 5 ml (100 mg) 3 korda 24 tunni vältel. 
3…6-aastased lapsed (15...20 kg): 7,5 ml (150 mg) 3 korda 24 tunni vältel. 
6…9-aastased lapsed (20...30 kg): 10 ml (200 mg) 3 korda 24 tunni vältel. 
9…12-aastased lapsed (30...40 kg): 15 ml (300 mg) 3 korda 24 tunni vältel. 
 
Alla 3-kuustel lastel võib Ibumetin 20 mg/ml suukaudset suspensiooni kasutada ainult arsti loal. 
 
Ravim on mõeldud lühiaegseks kasutamiseks.  
Kui 3…5 kuu vanustel imikutel sümptomid halvenevad või püsivad kauem kui 24 tundi, siis 
tuleb konsulteerida arstiga. 
Kui üle 6 kuu vanustel lastel ja noorukitel on vajalik ravi üle 3 päeva või sümptomid 
halvenevad, siis tuleb konsulteerida arstiga.  
 
Kui te kasutate Ibumetin-i rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise tunnusteks on iiveldus, oksendamine, peapööritus, liigutuste 
koordinatsioonihäired. Raskel juhul võib esineda teadvuse kadu ja krampe ning maksa- ja 
neerufunktsiooni häireid. Võib väheneda vere hüübimisvõime. 
Üleannustamisnähtude korral pöörduge koheselt arsti poole, võtke kaasa ning näidake arstile 
ravimi pakendit. 
 
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. 
 
Kõrvaltoimete teket saab vähendada kasutades väikseimat toimivat annust võimalikult lühikest 
aega. 
 
Kõrvaltoimete tekkevõimalus on suurem eakatel inimestel. 
 
Väga sageli (enam kui 1-l inimesel 10-st) esinevad kõrvaltoimed on: seedehäired ja 
kõhulahtisus. 
Sageli (enam kui 1-l inimesel 100-st) esinevad kõrvaltoimed on: iiveldus, oksendamine, 
kõhukinnisus, kõhuvalu, peavalu, pearinglus, lööve. 
Aeg-ajalt (vähem kui 1-l inimesel 100-st) esinevad kõrvaltoimed on: mao- või 
kaksteistsõrmikuhaavand koos verejooksu ja/või perforatsiooniga (mulgustus), soolepõletikud, 
kõhunäärmepõletik, unetus ja närvilisus, vererõhu kõrgenemine, astmahood, kopsupõletik, 
maksaensüümide aktiivsuse tõus veres. 
Harva ja väga harva (vähem kui 1-l inimesel 1000-st) esinevad kõrvaltoimed on: vere 
vormelementide arvu muutused, rasked allergilised reaktsioonid, vere naatriumisisalduse 
vähenemine, uimasus, depressioon, segasus, kontsentreerumisraskused, koordinatsioonihäired, 
meningiit, neeru- või maksakahjustus, hematuuria (vere esinemine uriinis), nõgeslööve ja 
erinevad villilised nahareaktsioonid.  
 
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 Ibumetin-i säilitada  
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
Pärast pudeli esmakordset avamist on ravim kasutamiskõlblik 3 kuud. 
 
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 Ibumetin sisaldab 
- Toimeaine on ibuprofeen. 1 ml suukaudset suspensiooni sisaldab 20 mg ibuprofeeni.  
- Teised abiained on: glütserool, ksantaankummi, maltitooli lahus (E965), polüsorbaat 80, 
naatriumsahhariin, sidrunhappe monohüdraat, naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219), 
naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217), maasika maitseaine, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Ibumetin välja näeb ja pakendi sisu 
Valge, ühtlase konsistentsiga maasikamaitseline suhkruvaba suspensioon.  
III tüüpi läbipaistmatust klaasist 100 ml pudel, mis on suletud kõrgtihedast 
polüetüleenist/polüpropüleenist/polüetüleenist lastekindla keeratava korgiga. 
Ravimi manustamiseks on kaasas kaheotsaline (2,5 ml/5 ml) polüpropüleenist mõõtelusikas. 
 
Müügiloa hoidja 
Takeda Pharma AS 
Jaama 55B 
63308 Põlva 
Eesti 
Tel. 799 8100 
 
Tootja 
Percuro Medica Limited 
Cunard Road, Park Royal 
NW10 6PN London 
Ühendkuningriik 
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