
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Brupro, 40 mg/ml suukaudne suspensioon 
 

Lastele kehakaaluga alates 10 kg (1 aastased), noorukitele ja täiskasvanutele 
 

Ibuprofeen 
 
 
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. 
- Te peate võtma ühendust arstiga, kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini:  

- kui lapse ravi algusest on möödunud 3 päeva; 
- kui noorukite ja täiskasvanute palaviku ravi algusest on möödunud 3 päeva ja valu ravi 

algusest 4 päeva. 
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1. Mis ravim on Brupro ja milleks seda kasutatakse 
 
Brupro on ravim, mis leevendab valu ja alandab palavikku (mittesteroidne põletikuvastane aine, 
MSPVA). 
 
Bruprot kasutatakse lühiajaliselt järgmiste sümptomite raviks: 
- nõrk kuni mõõdukas valu, 
- palavik. 
 
Brupro 40 mg/ml suukaudne suspensioon on kasutamiseks lastel kehakaaluga alates 10 kg 
(1 aastased), noorukitel ja täiskasvanutel. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Brupro võtmist 
 
Ärge võtke Bruprot: 
- kui teie või ravitav laps on ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 

6) suhtes allergiline; 
- kui teil või ravitaval lapsel on kunagi tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste MSPVA-

de võtmist õhupuudus, astmahoog, ninalimaskesta turse (riniit) või nahareaktsioonid (turse või 
nõgeslööve); 

- ebaselge põhjusega vereloomehäirete korral; 
- olemasoleva või varem olnud mao-/kaksteistsõrmikuhaavandite (seedetrakti haavandid) või 

-verejooksu (kaks või enam tõestatud haavandi või verejooksu juhtu) korral; 



 

- kui on kunagi olnud seoses MSPVA-de raviga seedetrakti verejooksu või mulgustust; 
- verejooksu korral peaajuveresoontest või mujalt. 
- kui teil või ravitaval lapsel on raske maksa- või neerufunktsiooni kahjustus või raske 

südamepuudulikkus; 
- raske dehüdratatsiooni (põhjustatud oksendamisest, kõhulahtisusest või vedelike ebapiisavast 

manustamisest) korral; 
- raseduse viimasel kolmel kuul. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja 
jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik. 
 
Seedetrakti ohutus 
Brupro kasutamist samal ajal MSPVA-dega, sh nn COX-2 pärssijatega (selektiivsed 
tsüklooksügenaas 2 inhibiitorid), tuleb vältida. 
 
Eakad. Eakatel tekib MSPVA-de kasutamisel sagedamini kõrvaltoimeid, eriti seedetrakti verejooksu ja 
mulgustust, mis võib lõppeda surmaga. 
 
Seedetrakti verejooks, haavandid ja mulgustus. Seedetrakti verejooksust, haavanditest ja 
mulgustusest, mõnedel juhtudel surmaga lõppevatest, on teatatud kõikide MSPVA-dega ravimise ajal. 
Sellised toimed tekkisid ravi mis tahes ajahetkel kas hoiatavate sümptomitega või ilma või kas varem 
on olnud tõsiseid seedetrakti häireid või mitte. 
 
Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on suurem MSPVA-de annuse 
suurendamisega, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu 
või perforatsiooniga (vt lõik 2 "Ärge võtke Bruprot ) ning eakatel. Need patsiendid peavad ravi 
alustama väikseima võimaliku annusega. Sellistel patsientidel, samuti neil, kes vajavad samaaegselt 
ravi väikeses annuses atsetüülsalitsüülhappega või teiste seedetrakti kahjustuste riski suurendavate 
ravimitega, tuleb kaaluda kombinatsioonravi kaitsvate ainetega (nt misoprostool või prootonpumba 
pärssijad). 
 
Kui teil või teie lapsel on varem olnud seedetrakti kõrvaltoimeid, siis peate teatama mis tahes 
ebatavalistest sümptomitest kõhu piirkonnas (eriti seedetrakti verejooks), eriti kui need ilmnevad ravi 
alguses. 
Ettevaatus on vajalik, kui teie või teie laps võtate samaaegselt ravimeid, mis võivad suurendada 
haavandi või verejooksu riski, nt suukaudseid kortikosteroide, antikoagulante (nt varfariin), 
selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid, mida muu hulgas kasutatakse langenud meeleolu 
raviks, või vereliistakute kokkukleepumise vastaseid ravimeid, nt atsetüülsalitsüülhapet (vt lõik 2 
"Muud ravimid ja Brupro"). 

 
Kui teil või teie lapsel tekib ravi ajal mao või soolestiku verejooks või haavandid, lõpetage Brupro 
võtmine. Teatage kohe oma arstile, kui teie lapsel tekib mis tahes ebatavalisi sümptomeid kõhu 
piirkonnas. 
 
MSPVA-sid tuleb anda ettevaatusega patsientidele, kellel on varem olnud seedetrakti haigust 
(haavandiline jämesoolepõletik, Crohni tõbi), sest need haigused võivad ägeneda (vt lõik 4). 
 
Toimed südame- ja peaajuveresoonkonnale 
Ravimeid nagu Brupro võib seostada väikese suurenenud riskiga südameataki (müokardiinfarkt) või 
insuldi tekkeks. Igasugune risk on kõrgem suuremate annustega ja pikaajalise ravi korral. Ärge 
ületage soovitatud annust või ravi kestust (mis on kõige rohkem 4 päeva)! 
 



 

Kui teil või teie lapsel on probleeme südamega, on varem olnud insult või te arvate, et teie lapsel on 
oht selliste häirete tekkimiseks (nt kui teil või teie lapsel on kõrge vererõhk, suhkurtõbi või kõrge 
kolesteroolisisaldus veres) peate te ravi arutama oma arsti või apteekriga. 
 
Nahareaktsioonid 
MSPVA-de kasutamisega seoses on väga harva teatatud tõsistest nahareaktsioonidest koos punetuse 
ja villide tekkega, milledest mõned lõppesid surmaga (eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni 
sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs/Lyelli sündroom (vt lõik 4 "Võimalikud 
kõrvaltoimed"). 
Risk nende reaktsioonide tekkeks on suurim ravi alguses; enamusel juhtudest tekib reaktsioon ravi 
esimesel kuul. 
Brupro võtmine tuleb lõpetada kohe ja pidada nõu arstiga, kui ilmnevad esimesed nähud nahalööbest, 
limaskesta kahjustustest või mõnest muust ülitundlikkusest. 
 
Tuulerõugete korral on soovitatav vältida Brupro kasutamist. 
 
Muu teave 
Bruprot tuleb kasutada ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist patsientidel, kellel on: 
- teatud kaasasündinud häired, mis mõjutavad vereloomet (nt äge intermiteeruv porfüüria); 
- teatud autoimmuunhaigused (süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi sidekoehaigus). 
 
Eriti hoolikat meditsiinilist järelevalvet on vaja: 

- neeru- või maksafunktsiooni kahjustuse korral; 
- dehüdratatsiooni korral; 
- vahetult pärast ulatuslikku operatsiooni; 
- allergia (nt nahareaktsioonid teiste ravimite suhtes, astma, heinapalavik), ninalimaskesta 

kroonilise turse või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral. 
 
Väga harva on täheldatud raskeid ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktiline šokk). Raskete 
ülitundlikkusreaktsioonide esimeste nähtude tekkimisel pärast Brupro võtmist, tuleb ravi lõpetada. 
Sõltuvalt sümptomitest peab iga vajalikku meditsiinilist ravi alustama spetsialist. 
 
Ibuprofeen võib ajutiselt pärssida vereliistakute talitlust (trombotsüütide agregatsioon). Seetõttu tuleb 
verehüübimishäiretega patsiente hoolikalt jälgida. 
 
Brupro pikaajalisel kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida maksaensüümide aktiivsust, 
neerufunktsiooni ja vererakkude arvu. 
 
Arstilt või hambaarstilt tuleb küsida või teda teavitada Brupro manustamisest enne kirurgilisi 
protseduure. 
 
Mis tahes liiki valuvaigisti pikaajaline kasutamine peavalude korral võib neid halvendada. Kui 
kogetakse sellist olukorda või kahtlustatakse seda, siis tuleb pöörduda meditsiinilise abi järele ja ravi 
lõpetada. Ravimi liigsest kasutamisest tekkinud peavalu diagnoosi tuleb kahtlustada patsientidel, 
kellel on sageli või igapäevaselt peavalud, hoolimata peavaluvastaste ravimite korrapärasest 
kasutamisest (või hoopis seetõttu). 
 
Üldiselt võib harjumuslik valuvaigistite, eriti mitme valuvaigistava aine korraga kasutamine, 
põhjustada püsivat neerukahjustust riskiga neerupuudulikkuse (analgeetiline nefropaatia) tekkele. 
 
MSPVA-d, nagu nt ibuprofeen, võivad varjata põletiku ja palaviku sümptomeid. 
 
Kindlustada tuleb piisav vedelike tarbimine, sest dehüdratatsioon võib ibuprofeeni manustamisel viia 
neerupuudulikkuseni. 
 



 

Lapsed 

Ärge andke lastele kehakaaluga alla 10 kg ja noorematele kui 1-aastastele. 
 
Muud ravimid ja Brupro 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete 
võtta mis tahes muid ravimeid. 
 
Mida teie või teie laps peate vältima, kui võtate seda ravimit? 

Mõned antikoagulandid (hüübimisvastased ravimid) (nt atsetüülsalitsüülhape, varfariin, 
tiklopidiin), kõrgenenud vererõhku langetavad ravimid (AKE -inhibiitorid, nt kaptopriil, 
beetablokaatorid, angiotensiin II antagonistid) ja ka mõned teised ravimid võivad mõjutada või olla 
mõjutatud ravist ibuprofeeniga. Seetõttu pidage alati arstiga nõu enne, kui kasutate ibuprofeeni 
koos teiste ravimitega. 
 
Järgnevate ravimite või nende rühmade toimed võivad muutuda, kui Bruprot võetakse samal ajal. 
 
Toime ja/või kõrvaltoimete suurenemine 

- Kui järgmisi ravimeid võetakse samal ajal, siis nende ravimite sisaldus veres võib suureneda: 
- digoksiin (ravim südame väljutusmahu suurendamiseks); 
- fenütoiin (ravim krampide raviks); 
- liitium (ravim psühhiaatriliste häirete raviks). 

Õige kasutamise korral (kõige kauem 4 päeva) ei ole reeglina vaja kontrollida liitiumi, digoksiini või 
fenütoiini sisaldust seerumis. 
- Vere hüübimisvastased ravimid, nt varfariin. 
- Metotreksaat (kasvaja või teatud reumaatiliste haiguste raviks). Ärge võtke Bruprot 24 tundi 

enne või pärast metotreksaadi manustamist. See võib suurendada metotreksaadi 
kontsentratsiooni ja seeläbi ka selle kõrvaltoimeid. 

- Atsetüülsalitsüülhape ja teised põletikuvastased valuvaigistid (MSPVA-d) ja ka 
glükokortikoidid (kortisooni või kortisoonilaadseid aineid sisaldavad ravimid). Suurenenud on 
seedetrakti haavandite ja verejooksu risk. 

- Vereliistakute kokkukleepumise vastased ained ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde 
inhibiitorid (depressiivse meeleolu ravimid). Suurenenud on seedetrakti verejooksu risk. 

- Probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid (podagra raviks). Need ravimid võivad 
aeglustada ibuprofeeni eritumist. Ibuprofeen võib kuhjuda organismi ning seeläbi võivad 
suureneda selle kõrvaltoimed. 

- Taimsed ekstraktid: MSPVA-de kasutamisel võib Ginkgo biloba suurendada veritsuse 
tekkeriski  

 

Toime nõrgenemine 

- Ravimid vedeliku väljutamise suurendamiseks (diureetikumid) ja liiga kõrge vererõhu 
(hüpertoonia) vastased ravimid ning võimalik on suurenenud risk neerudele. 

- AKE pärssijad (ravimid südamepuudulikkuse ja kõrge vererõhu raviks). Suurenenud on 
neerufunktsiooni häire tekke risk. 

- Väikeses annuses atsetüülsalitsüülhape. Väikeseannuselise atsetüülsalitsüülhappe toime 
vereliistakute kokkukleepumise vastu võib olla vähenenud. 

- Mifepristoon. Teoreetiliselt võib väheneda ravimi efektiivsus, kuna MSPVA-del on 
antiprostaglandiinsed omadused. Piiratud tõendid viitavad, et MSPVA-de manustamine samal 
päeval prostaglandiiniga ei mõjuta kahjulikult mifepristooni või prostaglandiini toimet 
emakakaela küpsemisele või emaka kontraktiilsusele ning ei vähenda kliinilist efektiivsust 
raseduse katkestamisel.  

 

Teised võimalikud koostoimed 

- Zidovudiin (ravim AIDS-i raviks). HIV nakkusega hemofiiliahaigetel on suurenenud risk 
verevalumite ja liigestes verejooksude tekkeks. 

- Tsüklosporiin (ravim reumaatiliste haiguste raviks ja immuunvastuse maha surumiseks, nt 
pärast elundi siirdamist). Risk on teie neerude kahjustuse tekkeks. 



 

- Takroliimus. Risk on teie neerude kahjustuse tekkeks. 
- Kaaliumi säästvad vett väljutavad ained (teatud diureetikumid). Kui võetakse samal ajal, siis 

võib kaaliumisisaldus suureneda. 
- Sulfonüüluuread (ravimid suhkrusisalduse vähendamiseks veres). Ehkki tänaseni ei ole 

kirjeldatud koostoimeid ibuprofeeni ja sulfonüüluureate vahel, erinevalt teistest MSPVA-dest, 
on samaaegsel kasutamisel ettevaatusabinõuna soovitatav kontrollida teie veresuhkru sisaldust. 

- Kinoloonirea antibiootikumid. Suurenenud võib olla krampide tekke risk. 
- Ibuprofeeni manustamine samal ajal CYP2C9 pärssijatega võib suurendada ibuprofeeni 

(CYP2C9 substraat) sisaldust. Uuring vorikonasooli ja flukonasooliga (CYP2C9 pärssijad) 
näitas S-(+)-ibuprofeeni hulga suurenemist ligikaudu 80 kuni 100%. Ibuprofeeni annuse 
vähendamist tuleb kaaluda, kui samaaegselt manustatakse tugevaid CYP2C9 pärssijaid, eriti kui 
suureannuselist ibuprofeeni manustatakse koos vorikonasooli või flukonasooliga. 

- Kolestüramiin. Ibuprofeeni ja kolestüramiini samaaegsel manustamisel aeglustub ja väheneb 
ibuprofeeni imendumine. Kolestüramiini tuleb manustada mõnetunnise ajavahemikuga. 

- Baklofeen (preparaat krampide raviks). Ibuprofeeni kasutamisel võib suureneda baklofeeni 
toksilisus. 

- Ritonaviir (preparaat HIV infektsiooni raviks). Ritonaviir võib suurendada MSPVA-de 
kontsentratsiooni plasmas. 

- Aminoglükosiidid (teatud antibiootikumid). MSPVA-d võivad vähendada aminoglükosiidide 
eritumist. 

 
Brupro koos alkoholiga 
Kui võimalik, siis te ei peaks Brupro kasutamise ajal alkoholi tarbima, sest kõrvaltoimed (eriti need, 
mis mõjutavad seedetrakti või kesknärvisüsteemi) võivad suureneda. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Rasedus 

Teatage oma arstile, kui teie või teie laps rasestute Brupro võtmise ajal. Ärge võtke seda ravimit 
raseduse viimasel 3 kuul. Vältige selle ravimi kasutamist raseduse esimesel 6 kuul, välja arvatud kui 
teie arst nõustab teisiti. 
 
Imetamine 

Ainult väikesed kogused ibuprofeenist ja selle laguproduktidest jõuavad rinnapiima. Et kahjulikke 
toimeid imikule ei ole praeguseni teada, ei ole soovitatud annuses lühiaegsel ravil ibuprofeeniga 
tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. 
 
Viljakus 

Ravimpreparaat kuulub ravimite rühma (MSPVA-d), mis võib kahjustada naiste viljakust. See toime 
on pöörduv ravimi võtmise lõpetamisel. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kuna ibuprofeeni suurte annuste kasutamisel võivad tekkida kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed, nagu nt 
väsimus ja pearinglus, võib üksikjuhtudel olla häiritud reageerimisvõime ning aktiivselt liikluses 
osalemise ja masinate käsitsemise võime. See kehtib veelgi enam kasutamisel koos alkoholiga. Te ei 
ole siis enam võimeline reageerima kiiresti ja piisavalt asjakohaselt ootamatutele ja äkilistele 
sündmustele. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega teisi sõiduvahendeid! Ärge käsitsege tööriistu ega 
masinaid! Ärge töötage ilma kindla jalgealuseta! 
 
Brupro sisaldab maltitooli lahust ja naatriumi 
Kui arst on teile öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate enne selle ravimi võtmist 
konsulteerima oma arstiga. 
 
See ravimpreparaat sisaldab 2,522 mmol (ehk 58,00 mg) naatriumi suurima üksikannuse 10 ml kohta. 
Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul. 
 
 



 

3. Kuidas Bruprot 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. 
 
Soovitatav annus on: 
 
Kehakaal 
(Vanus) 

Ibuprofeeni annus (manustamisviis) Annustamissagedus 
24 tunni jooksul 
(ibuprofeeni maksimaalne 
ööpäevane annus) 

10...15 kg 
(1...3-aastased lapsed) 

1 x 100 mg/2,5 ml (kasutades süstalt 
üks kord) 

3 korda (300 mg) 

16...19 kg 
(4...5-aastased lapsed) 

1 x 150 mg/3,75 ml (kasutades süstalt 
üks kord) 

3 korda (450 mg) 

20...29 kg 
(6...9-aastased lapsed) 

1 x 200 mg/5 ml (kasutades süstalt üks 
kord) 

3 korda (600 mg) 

30...39 kg 
(10...11-aastased lapsed) 

1 x 300 mg/7,5 ml (kasutades süstalt 
kaks korda: 5 ml + 2,5 ml) 

3 korda (900 mg) 

≥ 40 kg 
(12-aastased ja vanemad 
noorukid ning täiskasvanud) 

1 x 400 mg/10 ml (kasutades süstalt 
kaks korda: 2 x 5 ml) 

3 korda (1200 mg) 

 
Lastel ja noorukitel annustatakse Bruprot vastavalt kehakaalule: üldiselt üksikannusena 7 kuni 10 mg 
kg kehakaalu kohta kuni maksimaalse ööpäevase annuseni 30 mg kg kehakaalu kohta. 
 
Pärast üksikannuse võtmist oodake vähemalt 6 tundi enne järgmise annuse võtmist. 
Ärge ületage soovitatud annust või ravi kestust (mis on kõige rohkem 3 või 4 päeva). 
 
Brupro on vastunäidustatud lastel kehakaaluga alla 10 kg või noorematel kui 1 aastased. 
 
Suukaudseks kasutamiseks. 
Enne kasutamist loksutage hoolikalt pudelit. Pakendis on 5 ml suusüstal (gradueeritud 0,25 ml 
vahedega kuni 5 ml-ni). 
 
5 ml suukaudses suspensioonis on 200 mg ibuprofeeni. 
 
Suukaudset suspensiooni võib võtta sõltumata söögikordadest. Tundliku maoga patsientidel on 
soovitatav võtta Bruprot söögi ajal. 
 
Ainult lühiajaliseks kasutamiseks. 
 
Kui lapsel on seda ravimpreparaati vaja kauem kui 3 päeva või kui haigustunnused halvenevad, tuleb 
arstiga nõu pidada. 
Kui noorukil või täiskasvanul on seda ravimpreparaati vaja kauem kui 3 päeva palaviku korral või 
kauem kui 4 päeva valu raviks või kui haigustunnused süvenevad, tuleb arstiga nõu pidada. 
 
Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui te tunnete, et Brupro toime on teile liiga tugev või nõrk. 
 
Kui teie või teie laps võtate Bruprot rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise võimalikud sümptomid on: 
- kesknärvisüsteemi häired, nagu peavalu, pearinglus, uimasus ja teadvusekadu (lastel ka 

krambid); 
- seedetrakti häired, nagu kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, seedetrakti verejooks; 
- maksa- ja neerufunktsiooni häired; 



 

- vererõhu langus; 
- hingamise nõrgenemine (hingamistegevuse pärssumine); 
- naha ja limaskestade värvumine lillakaks (tsüanoos). 
 
Spetsiifiline antidoot puudub. 
 
Kui te kahtlustate Brupro üleannustamist, siis võtke kohe ühendust arstiga. Sõltuvalt mürgistuse 
raskusest saab otsustada vajalike meetmete üle. 
 
Kui teie või teie laps unustate Bruprot 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 see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
LÕPETAGE selle ravimi VÕTMINE ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil või teie lapsel 
tekivad: 
- soolestiku verejooksu nähud, nt suhteliselt tugev valu kõhus, tume tõrvataoline väljaheide, 

vere oksendamine või kohvioataolised osakesed okses; 
- harvaesineva, kuid tõsise allergilise reaktsiooni nähud, nt astma süvenemine, seletamatu 

vilistav hingamine või õhupuudus; näo-, keele- või kõriturse; hingamisraskused; 
südamekloppimine; vererõhu langus, mis viib šokini. Need võivad tekkida isegi selle ravimi 
esmakordsel kasutamisel. Kui tekib ükski nendest sümptomitest, siis teavitage kohe arsti; 

- rasked nahareaktsioonid, nt kogu keha kattev lööve, naha koorumine, villide teke või 
ketendus.  

 
Allpool toodud kõrvaltoimete loetelu hõlmab kõiki kõrvaltoimeid, mida ibuprofeeni kasutamisel on 
teatatud, sh ka neid, milledest on teatatud ravimisel suurte annustega ja pikaajaliselt reumaatiliste 
haigustega patsientidel. Teatatud kõrvaltoimete esinemissagedused (välja arvatud väga harvade 
teadete korral) viitavad ibuprofeeni lühiajalisele kasutamisele ööpäevases annuses kuni 1200 mg 
(= 30 ml Bruprot) suukaudsete ravimvormide korral ja maksimaalselt 1800 mg ravimküünalde korral. 
 
Järgmiste kõrvaltoimete juures tuleb arvestada, et need sõltuvad peamiselt annusest ja varieeruvad 
patsienditi. 
 
Kõige sagedamini täheldatakse seedetrakti kõrvaltoimeid. 
Võivad tekkida mao/kaksteistsõrmikuhaavandid (peptilised haavandid), mulgustus või seedetrakti 
verejooks, mis mõnikord lõppeb surmaga, eriti eakatel (vt lõik 2 "Hoiatused ja ettevaatusabinõud"). 
Pärast manustamist on teatatud iiveldusest, oksendamisest, kõhulahtisusest, kõhupuhitusest, 
kõhukinnisusest, seedehäiretest, kõhuvalust, tõrvataolisest väljaheitest, verest okses, haavandilisest 
stomatiidist (suu limaskesta põletik koos haavandumisega), soolestiku häirete haavandilise 
jämesoolepõletiku ja Crohni tõve ägenemine (vt lõik 2 "Hoiatused ja ettevaatusabinõud"). 
Harvemini on täheldatud mao limaskesta põletikku (gastriit). Eriti sõltub seedetrakti verejooksu tekke 
risk annuse suurusest ja kasutamise kestusest. 
 
MSPVA-de raviga seoses on teatatud tursetest, kõrgest vererõhust ja südamepuudulikkusest. 
 
Ravimeid nagu Brupro võib seostada väikese suurenenud riskiga südameataki (müokardiinfarkt) või 
insuldi tekkeks. 
 



 

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st) 
Magu ja seedeelundid: seedetraktiga seotud kaebused, nagu kõrvetised, kõhuvalu, iiveldus, 
oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhukinnisus ja vähene veritsus seedetraktist, mis erandlikel 
juhtudel võib põhjustada vere punaliblede puudust (aneemia). 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st) 
Immuunsüsteem: ülitundlikkusreaktsioonid nahalöövete ja sügelusega, samuti astmahood (võimalik 
koos vererõhu langusega). 
Sellisel juhul tuleb arsti kohe teavitada ja Bruprot enam mitte võtta. 
 
Närvisüsteem: kesknärvisüsteemi häired, nagu peavalu, pearinglus, unetus, ärevus, ärrituvus või 
väsimus. 
 
Silmad: nägemishäired. 
Sellisel juhul tuleb arsti kohe teavitada ja Bruprot enam mitte võtta. 
 
Magu ja seedeelundid: mao/kaksteistsõrmikuhaavandid (peptilised haavandid), võimalik, et koos 
verejooksu ja mulgustusega, haavanditega suu limaskesta põletik (haavandiline stomatiit), 
haavandilise jämesoolepõletiku või Crohni tõve ägenemine, mao limaskesta põletik (gastriit). 
 
Nahk ja juuksed: erinevad nahalööbed. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st) 
Kõrvad: müra kõrvades (tinnitus). 
 
Neerud ja kuseteed: neerukoe kahjustus (papillaarne nekroos), eriti pikaajalise ravi korral; võib 
ilmneda ka kusihappe kontsentratsiooni suurenemine veres. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st) 
Infektsioonid ja infestatsioonid: kirjeldatud on nakkusega seotud põletiku ägenemist (nt 
nekrotiseeruva fastsiidi teke) teatud MSPVA-de (ravimite rühm, millesse kuulub ka Brupro) 
samaaegsel kasutamisel. 
 
Täheldatud on ajukelmepõletiku (aseptiline meningiit) haigustunnuseid, nagu tugev peavalu, iiveldus, 
oksendamine, palavik, kuklakangestus või teadvuse hägustumine. Eelsoodumusega tunduvad olevat 
teatud autoimmuunhäiretega (süsteemne erütematoosne luupus, segatüüpi sidekoehaigus) patsiendid. 
 
Kui põletiku nähud (nt punetus, turse, kuumenemine, valu, palavik) ilmnevad või süvenevad Brupro 
kasutamise ajal, siis küsige viivitamata arstilt nõu. 
 
Veri ja lümfisüsteem: vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, 
agranulotsütoos). 
Esimesteks nähtudeks võivad olla palavik, kurguvalu, suu limaskesta pindmised haavad, gripitaolised 
kaebused, suur väsimus, ninaverejooksud ja naha veritsemine. 
Sellisel juhul lõpetage kohe ravimi võtmine ja minge arsti juurde. ÄRGE püüdke ennast ise ravida mis 
tahes valuvaigistite või palavikualandajatega. 
 
Immuunsüsteem: rasked üldised allergilised reaktsioonid. 
Need võivad avalduda vee kogunemisena näopiirkonda (turse), keeletursena, kõritursena koos 
hingamisteede ahendamisega, hingeldusena, südamekloppimisena ja vererõhu langusena kuni 
eluohtliku šokini. 
Kui ilmneb üks nendest sümptomitest, mis võib juhtuda isegi pärast esimese annuse võtmist, on 
vajalik kohene arstiabi. 
 
Psühhiaatrilised häired: psühhootilised reaktsioonid, depressioon. 
 



 

Süda ja veresooned: südamepekslemine (palpitatsioonid), südamepuudulikkus, südameatakk 
(müokardiinfarkt), kõrge vererõhk (arteriaalne hüpertensioon). 
 
Hingamisteede, rindkere ja keskseinandi häired: astma, bronhospasm, düspnoe ja vilistav hingamine. 
 
Magu ja seedeelundid: söögitorupõletik (ösofagiit) ja kõhunäärmepõletik (pankreatiit), 
membraanitaolise kitsenemise teke peen- ja jämesooles (diafragmataolised soolestriktuurid). 
 
Maks ja sapipõis: maksafunktsiooni häired, maksakahjustus eriti pikaajalise ravi korral, 
maksapuudulikkus, äge maksapõletik (hepatiit). 
Pikemaajalisel manustamisel tuleb maksanäitajaid regulaarselt kontrollida. 
 
Nahk ja juuksed: rasked nahareaktsioonid, nagu nahalööve koos punetuse ja villidega (nt Stevensi-
Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs/Lyelli sündroom), juuste väljalangemine 
(alopeetsia). 
Erandlikel juhtudel võivad tuulerõugete ajal tekkida rasked nahainfektsioonid ja pehmete kudede 
tüsistused (vt ka "Infektsioonid ja infestatsioonid"). 
 
Neerud ja kuseteed: uriini eritumise vähenemine ja suurenenud vee peetumine kudedes (tursed), eriti 
kõrge vererõhuga või neerukahjustusega patsientidel, nefrootiline sündroom (vee kogunemine kehasse 
(tursed) ja valgu rohke eritumine uriini), põletikuline neeruhäire (interstitsiaalne nefriit), millega võib 
kaasneda äge neerufunktsiooni häire. 
 
Uriini erituse vähenemine, vee kogunemine kehasse (tursed) ja üldine halb enesetunne võivad olla 
esimesteks nähtudeks neerufunktsiooni häirest kuni neerupuudulikkuseni. Kui tekivad nimetatud 
sümptomid või need süvenevad, siis peate te lõpetama Brupro võtmise ja minema kohe arsti juurde. 
 
Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5. Kuidas Bruprot säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Pärast pudeli esmast avamist säilib see ravim temperatuuril kuni 25 ºC kuni 6 kuud. 
 
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavaid riknemise märke. 
 
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 Brupro sisaldab 
- Toimeaine on ibuprofeen. 
Suukaudse suspensiooni iga ml sisaldab 40 mg ibuprofeeni. 
Pakendis on 5 ml suusüstal (gradueeritud 0,25 ml vahedega kuni 5 ml-ni). 
- Teised koostisosad on: 



 

naatriumbensoaat (E211), veevaba sidrunhape, naatriumtsitraat, naatriumsahhariin, naatriumkloriid, 
hüpromelloos, ksantaankummi, maltitooli lahus, glütserool (E422), maasika maitseaine 
(loodusidentsed maitseained, maitseainete preparaadid, maltodekstriin (maisist), trietüültsitraat 
(E1505), propüleenglükool (E1520), lisandina bensüülalkohol), taumatiin,  puhastatud vesi. 
 
Kuidas Brupro välja näeb ja pakendi sisu 
Peaaegu valge suukaudne suspensioon. 
 
Brupro on saadaval lastekindla korgiga pudelites, milles on 30 ml, 100 ml, 150 ml või 200 ml 
suukaudset suspensiooni. 
 
Pakendis on 5 ml suusüstal (gradueeritud 0,25 ml vahedega kuni 5 ml-ni). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootjad 
Müügiloa hoidja: 
Sandoz d.d. 
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Sloveenia 
 
Tootjad: 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova 57, 
1526 Ljubljana 
Sloveenia,  
 
Lek Pharmaceuticals d.d.,  
Trimlini 2D,  
9220 LendavaSloveenia 
 

Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke-Allee, 
39179 Barleben 
Saksamaa  
 
S.C. Sandoz, S.R.L. 
Str. Livezeni nr. 7A, 
RO-540472 Targu-Mures 
Rumeenia 
 
Farmasierra Manufacturing, S.L. 
Ctra. de Irún, km 26,200 
28700 San Sebastián de los Reyes 
MadriidHispaania 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
11312 Tallinn 
Tel: +372 6652 400 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2013 
 


