
 

Pakendi infoleht: teave patsiendile 
 

Fluderin, 500 mg/12,2 mg suukaudse lahuse pulber 
Paratsetamool, 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. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Fluderin ja milleks seda kasutatakse  
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5. Kuidas Fluderin’i säilitada 
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1. Mis ravim on Fluderin ja milleks seda kasutatakse 
 
Fluderin sisaldab paratsetamooli - valuvaigistit, mis leevendab valusid ja langetab palavikku, ning 
fenüülefriini - dekongestanti, mis vähendab ninakinnisust. 
 
Fluderin’i kasutatakse gripi ja külmetushaiguste sümptomite leevendamiseks, sh valude, peavalu, 
ninakinnisuse leevendamiseks ja palaviku langetamiseks. 
 
Fluderin’i tohib kasutada ainult juhul kui teil on gripp või külmetushaigus koos ninakinnisusega. Kui 
teil ei ole ninakinnisust, peaksite eelistama ainult paratsetamooli sisaldavat ühekomponentset 
preparaati.  
 
 
2. Mida on vaja teada enne Fluderin´i võtmist 
 
Ärge võtke Fluderin’i: 
- kui olete paratsetamooli või fenüülefriinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
- kui teil on raske südame isheemiatõbi (seisund, mille korral südame funktsioon on nõrgenenud) 
- kui teil on kõrge vererõhk 
- kui teil on glaukoom (silmahaigus, millega tihti kaasneb silmasisese rõhu tõus) 
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism) 
- kui te võtate monoaminooksüdaasi inhibiitoreid või tritsüklilisi antidepressante 

(depressiooni raviks) või olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul 
- kui teil on raske maksahaigus (raske maksapuudulikkus) 
- kui teil on äge maksapõletik (äge hepatiit) 
- kui te kuritarvitate alkoholi 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Fluderin´i võtmist rääkige oma arstile 
- kui teil on Raynaud tõbi, seisund, mis põhjustab vereringehäireid sõrmedes ja varvastes 
- kui teil on suhkurtõbi, seisund, mille korral teie veresuhkru tase on liiga kõrge 



 

- kui teil on mõõdukas või raske neerupuudulikkus 
- kui teil on maksafunktsiooni häireid: 

  kerge kuni mõõdukas hepatotsellulaarne puudulikkus (sh Gilbert’i sündroom), kaasnev ravi 
maksafunktsiooni mõjutavate ravimitega 

- kui teil on hemolüütiline aneemia (vere punaliblede vähesus, mis võib põhjustada naha kollasust 
ning nõrkust või õhupuudust) 

- kui teil on organismis vedelikupuudus 
- kui teil on krooniline alatoitumus 
- kui teil on glutatiooni puudus, mille põhjuseks on metaboolne defitsiit 
- kui teil on eesnääre suurenenud 
- kui teil on neuroendokriinne neerupealiste säsi kasvaja (feokromotsütoom) 
- kui teil on astma ja te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe suhtes (seda kasutatakse 

valuvaigistina või verevedeldajana). Sel juhul võite olla allergiline ka Fluderin´i suhtes. 
 
Tähtis: 
See ravim sisaldab paratsetamooli. Ärge võtke seda koos teiste paratsetamooli sisaldavate 
preparaatidega. Üleannustamise korral on vajalik kiire arstiabi, isegi kui teie enesetunne on hea, sest 
esineb risk hilisema tõsise maksakahjustuse tekkeks. Ärge kasutage koos teiste külmetushaiguse või 
gripi ravimitega ega dekongestantidega. 
 
Lapsed ja noorukid 
Fluderin on näidustatud täiskasvanutele ja üle 16-aastastele lastele. 
 
Muud ravimid ja Fluderin 
Ärge kasutage Fluderin’i, kui te võtate monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAO inhibiitoreid, nt 
moklobemiidi või tranülotsüpromiini) või tritsüklilisi antidepressante (nt amitriptüliini, amoksapiini, 
klomipramiini, desipramiini või doksepiini), mida kasutatakse depressiooni raviks, või kui olete neid 
ravimeid võtnud viimase 14 päeva jooksul. 
 
Ärge kasutage samal ajal Fluderin’iga dekongestant-ninatilkasid, mis sisaldavad fenüülefedriini või 
efedriini või teisi sümpatomimeetikume. 
 
Et mõlemad Fluderin´i koostisse kuuluvad toimeained, nii fenüülefriinvesinikkloriid kui ka 
paratsetamool võivad anda teiste ravimitega koostoimeid, siis teatage kindlasti oma arstile või 
apteekrile, kui te võtate samaaegselt mis tahes muid ravimeid, kuid eriti: 
- ravimeid, mis võivad häirida fenüülefriini toimet, nt kõrgvererõhutõve, südame või vereringe 

haiguste ravimeid, nt 
 - sümpatomimeetikumid 
 - vasodilataatorid 
 - beetablokaatorid jt hüpertensioonivastased ravimid 
- ravimeid, mis võivad tugevdada fenüülefedriini toimet veresoontele, nt 
 - digoksiin (südameravim) 
 - tetratsüklilised antidepressandid (depressiooniravimid), nt maprotiliin 
 - antidepressandid, nt fenelsiin, isokarboksüülhape, nialamiid 
 - Parkinsoni tõve ravimid, nt selegiliin 
 - furasolidoon (bakteriaalsete infektsioonide ravim) 
- ravimeid, mis võivad häirida Fluderin´i toimeainete metabolismi maksas ning tugevdada 

paratsetamooli toksilist toimet maksale, nt 
 - alkohol 
 - barbituraadid (rahustid) 
 - krambivastased ravimid (epilepsia vastu), nt fenütoiin, fenobarbitaal, metüülfenobarbitaal 

ja primidoon 
 - rifampitsiin (tuberkuloosi raviks) 
 - probenetsiid (podagra raviks) 
- ravimeid, mis võivad mõjutada paratsetamooli hulka organismis, nt 
 - antikolinergilised ravimid (nt glükopürroonium, propanteliin) 
 - metoklopramiid või domperidoon (iivelduse ja oksendamise vastased ravimid) 



 

 - kolestüramiin (vererasvade taseme langetamiseks) 
 - isoniasiid (tuberkuloosi raviks) 
 - propranolool (kõrgvererõhutõve raviks) 
- varfariini ja teisi kumariine (verevedeldajaid), sest paratsetamooli pikaajaline regulaarne 

igapäevane kasutamine võib tugevdada nende hüübimisvastast toimet ning suurendada 
verejooksu ohtu; Fluderin´i ebaregulaarsel kasutamisel olulist toimet ei ole. 

- paratsetamooli regulaarne kasutamine võib tugevdada zidovudiini (HIV ravim) toksilist toimet  
 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Fluderin koos alkoholiga 
Ärge jooge alkoholi (nt vein, õlu, viin), kui võtate Fluderin’i. 
 
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. 
Fluderin’i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Siiani ei ole teateid Fluderin´i negatiivse mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Fluderin sisaldab sahharoosi, aspartaami, sorbitooli ja süsivesikuid 
See ravim sisaldab aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikas. Võib olla kahjulik 
fenüülketonuuriaga patsientidele. 
 
See ravim sisaldab sorbitooli (E420) ja sahharoosi. 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
Üks kotike sisaldab ligikaudu 1,9 g süsivesikuid. Sellega tuleb arvestada suhkurtõvega patsientide 
puhul. 
 
 
3. Kuidas Fluderin’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. 
 
Soovitatav annus on: 
 
Vanus Kui palju Kui sageli 
Täiskasvanud ja  
üle 16-aastased lapsed 

Üks kotike Annust tohib korrata  
4…6 tunni pärast. 
Ärge võtke rohkem kui  
4 kotikest 24 tunni jooksul. 

 
Manustamisviis 
Suukaudne pärast vees lahustamist. 
 
Lahustage pakikese sisu väikese tassi (125 ml) täies kuumas, ent mitte keevas vees. Segage veidi, kuni 
pulber on lahustunud ning jooge mahlamaitselist värvitut lahust. 
 
See ravim on ette nähtud ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ravimit ilma arstiga 
nõu pidamata kauem kui 3 päeva jooksul. 
 



 

Kasutamine lastel ja noorukitel 
Fluderin’i ei soovitata kasutada alla 16-aastastel lastel ja noorukitel. 
 
Eakad 
Eakatel ei ole vaja annuseid kohandada. 
 
Kui te võtate Fluderin’i rohkem kui ette nähtud 
Kui teie või keegi teine on võtnud liiga palju Fluderin’i või kui te oletate, et laps on neelanud osa 
pakendi sisust, siis pöörduge otsekohe lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda või oma arsti 
poole, isegi kui teie/keegi teine isik tunnete/tunneb ennast hästi, sest esineb risk hilisema tõsise 
maksakahjustuse tekkeks. Palun võtke see infoleht, allesjäänud kotikesed ja välispakend haiglasse või 
arsti juurde kaasa, et nad teaksid, millist ravimit on võetud. 
 
Kui te unustate Fluderin’i 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. 
 
Enamikul inimestest probleeme ei esine, kuid mõnedel võib neid siiski tekkida. 
 
Järgnevalt on kokku võetud paratsetamooli ja epinefriini kõrvaltoimed. Kõrvaltoimed on igas 
esinemissageduste rühmas esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras. 
Väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st 
Sage: esineb 1 kuni 10 kasutajal 100st 
Aeg-ajalt: esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000st 
Harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000st 
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st 
Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 
 
Paratsetamool 
Raviannustes esineb paratsetamooli kõrvaltoimeid harva ning nende kliiniline kulg on kerge. 
 
Harv: 
 
Vere ja lümfisüsteemi häired: verehäired, mis võivad avalduda selge põhjuseta verevalumite tekkena, 
kahvatusena või vastupanuvõime langusena infektsioonide suhtes; vererakkude muutused 
(düskraasiad), sh vereliistakute häired, spetsiifiliste vererakkude hulga vähenemine (agranulotsütoos, 
leukopeenia, trombotsütopeenia), hemolüütiline aneemia, pantsütopeenia. 
 
Maksa ja sapiteede häired: maksafunktsiooni kõrvalekalded (maksa transaminaaside aktiivsuse tõus), 
maksapuudulikkus, maksanekroos, ikterus (naha või silmade kollasus). 
 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: ülitundlikkus, sh nahalööve ja urtikaaria, kihelus, higistamine, 
purpur (väikesed nahaalused veritsused), angioödeem (järsku tekkiv naha ja limaskestade turse) 
 
Immuunsüsteemi häired: allergilised ehk ülitundlikkusreaktsioonid, sh nahalööbed, nõgestõbi, 
anafülaksia (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust või pearinglust). 
 
Väga harv: 
 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: bronhospasm (hingamisraskus või vilisev 
hingamine) 



 

 
Neerude ja kuseteede häired: pärast paratsetamooli suurte annuste pikaajalist kasutamist võivad 
tekkida steriilne püuuria (uriinis sisalduvad vere valgelibled, uriin on hägune) ja neeru kõrvaltoimed 
 
Seedetrakti häired: äge pankreatiit (kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat valu kõhus või seljas) 
 
Fenüülefriin 
 
Sage: 
 
Seedetrakti häired: söögiisu kaotus, iiveldus ja oksendamine 
 
Harv: 
 
Südame häired: tahhükardia (kiirenenud südametöö), palpitatsioonid (südamelöökide tunnetamine) 
 
Vaskulaarsed häired: vererõhu tõus 
 
Immuunsüsteemi häired: allergilised ehk ülitundlikkusreaktsioonid, sh nahalööbed, nõgestõbi, 
anafülaksia (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust või pearinglust) ja 
bronhospasm (hingamisraskus või vilisev hingamine)  
 
Väga harv: 
 
Närvisüsteemi häired: võivad esineda unetus (unehäired), närvilisus, treemor (värisemine), ärevus, 
rahutus, segasus, ärrituvus, pearinglus ja peavalu 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5. Kuidas Fluderin’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: 
Kuumas vees lahustatud lahuse stabiilsus püsib toatemperatuuril 60 minutit. 
 
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. 
 
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 Fluderin sisaldab  
- Toimeained on paratsetamool ja fenüülefriinvesinikkloriid. Üks kotike sisaldab 500 mg 

paratsetamooli ja 12,2 mg fenüülefriinvesinikkloriidi (mis vastab 10,0 mg fenüülefriinile)  
- Teised koostisosad on askorbiinhape, sahharoos, aspartaam (E951), sidruni lõhna- ja maitseaine 

(sidruni lõhna- ja maitseaine sisaldab: looduslikud sidruniõlid ja looduslikud ning 
looduslähedased lõhna- ja maitseained, maltodekstriin, mannitool (E421), glükonolaktoon, 



 

akaatsia, sorbitool (E420) ja kolloidne veevaba ränidioksiid ning all-rac-alfa-tokoferool (E307), 
sahhariinnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid, veevaba sidrunhape ja naatriumtsitraat. 

 
Kuidas Fluderin välja näeb ja pakendi sisu 
Fluderin on valget värvi pulber, mis on pakendatud lamineeritud kotikestesse ja kartongkarpi. 
 
Pakendi suurused: 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 kotikest kartongkarbis. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Teva Pharma B.V. 
Computerweg 10, 3542DR Utrecht 
Holland 
 
Tootjad 
Teva Pharma B.V. 
Computerweg 10,  
3542DR Utrecht 
Holland 
 
Hermes Pharma Ges.m.b.H 
Allgäu 36,  
9400 Wolfsberg 
Austria 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle-Straße 3,  
89143 Blaubeuren 
Saksamaa 
 
Pharmachemie B.V. 
Address: Swensweg 5,  
2031 GA Haarlem 
Holland 
 
TEVA Pharma B.V. 
Address: Swensweg 5,  
2031 Haarlem 
Holland 
 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Address: Pallagi út 13,  
4042 Debrecen 
Ungari 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 
Lõõtsa 8 
11415 Tallinn 
Tel.: +372 6610801 
 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 



 

Ühendkuningriik ratiopharm Cold & Flu Lemon Flavour 500mg/12.2mg Powder for 
Oral Solution 

Austria Mexalen Complex  500 mg/12,2 mg Pulver zur Herstellung einer 
Lösung zum Einnehmen 

Bulgaaria Influbene 500 mg/12,2 mg powder for oral solution 
Tšehhi Vabariik FLUFIX HOT DRINK 500 mg/12,2 mg, prášek pro přípravu 

perorálního roztoku 
Eesti  Fluderin 
Saksamaa  Paracetamol/Phenylephrin-CT 500 mg/12,2 mg Pulver zur 

Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 
Ungari    Antiflu 500 mg/12,2 mg por forró italhoz 
Leedu     Fluderin 500/12,2 mg milteliai geriamajam tirpalui 
Portugal   Dray 
Rumeenia   INFLUBENE 500 mg/12,2 mg pulbere pentru suspensie orala 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud augustis 2012. 


