
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

PICO-SALAX 5 mg tabletid 
PICO-SALAX 10 mg tabletid 

Naatriumpikosulfaat 
 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma 
Picolax’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga 

ühendust võtma. 
- 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. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on PICO-SALAX ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne PICO-SALAX’i võtmist 
3. Kuidas PICO-SALAX’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas PICO-SALAX’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON PICO-SALAX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
PICO-SALAX sisaldab toimeainet nimega naatriumpikosulfaat. See kuulub lahtistiteks nimetatavate 
ravimite rühma.  
PICO-SALAX’i kasutatakse kõhukinnisuse lühiajaliseks leevendamiseks. Seda kasutatakse 
täiskasvanutel ja lastel alates 10. eluaastast.  
 
PICO-SALAX toimib teie sooletegevust stimuleerides. Samuti suurendab see vee kogust sooles. 
PICO-SALAX’il kulub toimimiseks harilikult 6...12 tundi.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PICO-SALAX’I VÕTMIST 
 
Ärge võtke PICO-SALAX’i 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) naatriumpikosulfaadi või PICO-SALAX’i mõne koostisosa 

suhtes (loetletud lõigus 6) 
- kui teil on maksapuudulikkus 
- kui teil on liigne vedelikukaotus 
- kui teil on mao- või soolehaavandid 
- kui teil on mao või soolte mulgustumine 
- kui teil on soolesulgus 
- kui teil on äge kõhuõõneprobleem, nt pimesoolepõletik 
- kui teil on äge põletikuline soolehaigus 
- kui teil on tugev kõhuvalu, millega kaasneb iiveldus või oksendamine 
- kui teil on vahetult enne ravimi võtmist äkiline tugev kõhuvalu 
- kui teil on teadmata põhjusega pärasooleveritsus 
- kui teil on sooleprobleem, mida nimetatakse “iileus“-eks, kui teie peensool on ummistunud.  
Ärge võtke PICO-SALAX’i kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul. Kui te pole kindel, rääkige 
enne PICO-SALAX’i võtmist oma arsti või apteekriga.  



 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PICO-SALAX 
- kui teil on probleeme südamega 
- kui teil on neeruprobleeme 
- kui teil on diagnoositud põletikuline soolehaigus 
- kui teil on hiljuti olnud mao- või sooleoperatsioon 
- kui te võtate mingeid ravimeid, mis võivad mõjutada vedelike ja soolade taset organismis (vt 

„Võtmine koos teiste ravimitega“) 
- kui te võtate regulaarselt teile määratud teisi suukaudseid ravimeid (vt „Võtmine koos teiste 

ravimitega“). 
Kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul (või kui te ei ole kindel), rääkige enne PICO-SALAX’i 
võtmist oma arsti või apteekriga.  
 
Kui te võtate PICO-SALAX’i pikka aega, võib see mõjutada teie organismi vedelike ja soolade 
sisaldust. Eriti võib langeda kaaliumitase (hüpokaleemia). 
Pikaajaline kasutamine võib nõrgendada teie soole motoorikat (käärsoole ärritusnähud). 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ja loodustooteid. Seda seetõttu, et PICO-
SALAX võib mõjutada mõnede ravimite toimimist ja need omakorda PICO-SALAX’i toimet. 
On oluline, et te ütleksite oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest: 
- ravimid, mis võivad mõjutada teie organismi vedelike ja soolade sisaldust,  

- diureetikumid (veetabletid), nagu nt bendrofluasiid või furosemiid (frusemiid);  
- steroidid, nt prednisoloon;  
- liitium;  
- MSPVA’d;  
- antidepressandid;  
- psühhoosivastased ravimid;  
- karbamasepiin 

- suukaudsed retseptiravimid ja eriti juhul, kui neid kasutatakse regulaarselt, kuna nende toime võib 
muutuda:  
- antibiootikumid (kasutatakse infektsioonide puhul);  
- rasestumisvastased ravimid,  
- epilepsiavastased ravimid;  
- diabeedivastased ravimid 

- antibiootikumid (kasutatakse infektsioonide puhul) võivad PICO-SALAX’i toimet vähendada.  
 
Kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul (või kui te ei ole kindel), rääkige enne PICO-SALAX’i 
võtmist oma arsti või apteekriga.  
 
Rasedus ja imetamine 
Ärge kasutage PICO-SALAX’i raseduse või imetamise ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst leiab 
selle vajaliku olevat. Kui te olete rase või imetate, siis enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
PICO-SALAX ei mõjuta teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.  
 
 
3. KUIDAS PICO-SALAX’I VÕTTA 
 
Võtke PICO-SALAX’i alati täpselt nii, nagu on kirjas siin infolehes või nii, nagu arst on teile 
rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 



Ärge võtke PICO-SALAX’i igapäevaselt kauem kui 5 päeva. Pöörduge oma arsti poole: 
- kui te vajate lahtisteid iga päev rohkem kui 5 päeva vältel 
- kui teil on kõhuvalu, mis ei lähe üle.  
 
Ravimi võtmine 
- Neelake tablett alla tervena koos klaasitäie veega enne magamaminemist.  
- Jooge selle ravimi võtmise ajal iga päev piisavalt vedelikku. See aitab teil vältida vedelikupuuduse 

tekkimist.  
 
Kui palju ravimit võtta 
- Tavaline algannus on üks 5 mg tablett päevas.  
- Kui 5 mg ei ole efektiivne, võib teie annust suurendada 10 mg’ni päevas.  
- Kui teil normaalne sooletegevus on taastunud, võib annust vähendada või ravi lõpetada.  
 
Kasutamine lastel 
- Enne PICO-SALAX’i manustamist lastele küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. 
- Ärge andke PICO-SALAX’i alla 10-aastastele lastele. Seda seetõttu, et ei ole teada, kas PICO-

SALAX on ohutu kasutada alla 10-aastastel lastel.  
 
Kui teil on tunne, et PICO-SALAX’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate PICO-SALAX’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate seda ravimit rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest koheselt oma arstile või pöörduge 
lähimasse haiglasse. Võtke ravimi pakend endaga kaasa. Seda seetõttu, et arst teaks, mida te võtnud 
olete. Teil võib ilmneda tugev kõhulahtisus või kõhukrambid.  
Jooge piisavalt vedelikku, et ei tekiks vedelikupuudust.  
 
Kui te unustate PICO-SALAX’i võtta 
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 PICO-SALAX põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Selle ravimi kasutamisel võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed: 
 
Harv (ilmneb vähem kui 1 inimesel 1000’st): 
- Allergilised reaktsioonid – kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage ravimi võtmine ja 

pöörduge koheselt arsti poole. Allergilise reaktsiooni sümptomid võivad olla: 
- lööve 
- naha-, suuõõne- ja näoturse 
- neelamis- või hingamisraskused. 

Kui te täheldate endal mistahes ülalmainitud sümptomeid, lõpetage PICO-SALAX’i võtmine ja 
pöörduge koheselt arsti poole.  
 
Aeg-ajalt (ilmnevad vähem kui 1 inimesel 100’st): 
- iiveldus 
- oksendamine 
 
Sage (ilmneb vähem kui 1 inimesel 10’st): 
- Kõhulahtisus 
- Ebamugavustunne, krambid või valu kõhus 



 
Esinemissagedus teadmata: 
- Peavalu 
- Pearinglus 
- Gaasid (kõhupuhitus) 
- Minestus 
 
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 PICO-SALAX’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage PICO-SALAX’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast 
„Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.  
 
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 PICO-SALAX sisaldab 
- Toimeaine on naatriumpikosulfaat.  
          Üks PICO-SALAX 5 mg tablett sisaldab 5 mg naatriumpikosulfaati.  
          Üks PICO-SALAX 10 mg tablett sisaldab 10 mg naatriumpikosulfaati. 
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid ja 

magneesiumstearaat.  
 
Kuidas PICO-SALAX välja näeb ja pakendi sisu 
PICO-SALAX tabletid on valged kuni valkjad ümmargused tabletid. Nende läbimõõt on 6 mm ja 
märgistus 5 või 10.  
PICO-SALAX on saadaval 2 või 10 tabletti sisaldavates pakendites.  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja: 
Ferring Lääkkeet Oy 
Piispansilta 11 A 
PB 23, 02241 Espoo 
Soome 
 
Tootja: 
Ferring GmbH 
Wittland 11 
24109 Kiel 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 



SIA Meda Pharma 
Narva mnt. 11D 
10151 Tallinn 
Tel: +372 6261025 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Austria, Rootsi:        PICO-SALAX 
Belgia, Luksemburg, Holland:       Pico-Salax 
Bulgaaria, Küpros, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Läti, 
Leedu, Malta, Slovakkia:       PICO-SALAX 
Taani, Soome, Prantsusmaa, Island, Norra, Rumeenia,  
Hispaania:         PICO-SALAX 
Tšehhi Vabariik:       ANTOCILE 
Portugal:         LAXIFER 
Iirimaa, Itaalia, Ühendkuningriik:      ? 
 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2011. 


