
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Bisolpront 200 mg/30 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Ibuprofeen, pseudoefedriinvesinikkloriid 

 
 
Enne ravimi võtmist 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 teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
- Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga.  
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1. Mis ravim on Bisolpront ja milleks seda kasutatakse  
 
Bisolpront õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad kahte toimeainet: ibuprofeeni ja 
pseudoefedriini.  
 
Ibuprofeen kuulub ravimirühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks 
(MSPVA). Mittesteroidsed põletikuvastased ained tagavad leevenduse valu ja palaviku vähendamise 
kaudu. Pseudoefedriin kuulub ravimirühma, mida nimetatakse vasokonstriktoriteks (veresoonte 
ahendajad), mis toimivad nina veresoontele ninakinnisuse leevendamiseks. 
 
Bisolpront tabletid on näidustatud peavaluga ja/või palavikuga ninakinnisuse sümptomaatiliseks 
leevendamiseks täiskasvanutel ja 15...17aastastel noortel, kes põevad külmetushaigust. 
 
Võtke seda kombineeritud ravimit ainult juhul, kui teil on ninakinnisus koos palaviku või valuga. 
Juhul, kui teil esineb vaid üks mainitud sümptomitest, pidage nõu oma arsti või apteekriga, kas 
peaksite kasutama ibuprofeeni või pseudoefedriini eraldi. 
 
Kui te ei tunne ennast paremini pärast 5 päeva möödumist, pidage nõu oma arstiga. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Bisolpront´i võtmist 

 
Ärge võtke Bisolpront´i 
• kui olete ibuprofeeni või pseudoefedriinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
• kui olete alla 15aastane. 
• kui olete rase või imetate. 



• kui teil on varem selle ravimi, ibuprofeeni, atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini) või muu sarnase 
ravimi võtmisega seoses olnud allergilisi reaktsioone või astmat, nahalöövet, sügelevat ja vesist 
nohu või näo paistetust. 

• kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega seoses olnud mao- või 
kaksteistsõrmikuhaavandit või on teil olnud seedetrakti verejooksu. 

• kui teil on raske maksa- või neeruhaigus. 
• kui teil on südameprobleemid (nagu koronaarpuudulikkus). 
• kui teil on varem olnud südamelihase infarkti (müokardiinfarkti). 
• kui teil on ravimata või ravile halvasti alluv kõrge vererõhk. 
• kui teil on varem olnud insult või teile on varem öeldud, et teil on risk insuldi tekkeks. 
• kui teil on varem olnud krampe (tõmblusi). 
• kui teil on vere elementide moodustumise ebaselge häire. 
• kui teil on suurenenud silmasisene rõhk (suletud nurga glaukoom).  
• kui teil on eesnäärme probleemide tõttu raske urineerida. 
• kui teil on diagnoositud süsteemne erütematoosluupus, mis on liigesevalu, nahamuutusi ja muid 

probleeme põhjustav immuunsüsteemi haarav haigus. 
• kui te võtate: 

• teisi ninakinnisusevastaseid ravimeid (veresooni ahendavaid ravimeid) kas suu kaudu või 
ninna manustatuna (nt fenüülpropanoolamiin, fenüülefriin, efedriin, ksülometasoliin või 
oksümetasoliin) või metüülfenidaati; 
• depressioonivastaseid ravimeid, näiteks mitteselektiivseid monoaminooksüdaasi inhibiitoreid 
(tuntud ka kui MAOI, nt iproniasiid) või olete neid võtnud eelneva 14 päeva jooksul.  

 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Bisolpront´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

• kui teil on astma, sest selle ravimi kasutamine võib põhjustada astmahoogu; 
• kui teil on varem olnud mao-sooletrakti häireid (näiteks söögitorulahi song, mao-sooletrakti 

verejooks, peptiline või kaksteistsõrmikuhaavand); 
• kui teil on suhkurtõbi, sest teil võib olla diabeetiline nefropaatia; 
• kui teil on hüpertüreoidism (kilpnäärme üliaktiivsus); 
• kui te kasutate Bisolpront´iga koostoimeid omavaid ravimeid – lugege alltoodud loetelu. 

 
Häired vereanalüüsides 
Pseudoefedriin võib mõjutada mõningaid diagnostilisi vereanalüüse. Teavitage oma arsti, et võtate 
seda ravimit kui teile määratakse vereanalüüs. 
 
Lapsed ja noorukid 
Bisolpront´i ei tohi anda alla 15aastastele lastele. 
 
Muud ravimid ja Bisolpront  
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Teatud ravimid, näiteks antikoagulandid (hüübimisvastased ravimid) (nt atsetüülsalitsüülhape, 
varfariin, tiklopidiin), mõned kõrge vererõhu vastased ravimid (AKE-inhibiitorid, nt kaptopriil; beeta-
blokaatorid, angiotensiin II retseptori antagonistid) ja muud ravimid võivad mõjutada ibuprofeenravi 
või võib ibuprofeen mõjutada nende ravimite toimet. 
Enne ibuprofeeni või pseudoefedriini kasutamist teiste ravimitega peate alati nõu pidama arsti või 
apteekriga. 
 
Eelkõige rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate järgmisi ravimeid: 

- antiagregandid (trombotsüütide talitlust mõjutavad ravimid) ja suukaudsed antikoagulandid 
(hüübimist / trombi moodustamist mõjutavad ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape, varfariin, 
tiklopidiin); 



- teised mittesteroidsed põletikuvastased ained, sealhulgas atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) suur 
annus; 

- südame glükosiidid (nt digoksiin); 
- kortikosteroidid; 
- süstitav hepariin; 
- mõned depressioonivastased ravimid (nt liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid 

(SSRI), monoaminooksüdaasi A inhibiitorid (MAOI); 
- metotreksaat suures annuses (rohkem kui 20 mg nädalas); 
- kinoloonantibiootikumid (kasutatakse paljude infektsioonide raviks); 
- tsüklosporiin, takroliimus ja trimetoprim; 
- hüpertensiooni (kõrge vererõhu) ravimid; 
- ükskõik missugused migreenivastased ravimid (sealhulgas ergotamiini alkaloidide derivaatidest 

ravimid); 
- zidovudiin (HIV/aidsi ravim); 
- Gingko biloba't sisaldavad ravimid.  

 
Bisolpront´i ei tohi kasutada koos järgmiste ravimitega: 
- ninnakinnisuse vastaste ravimitena kasutatavad teised veresoonte ahendajad (vasokonstriktorid), 
sõltumata sellest, kas ravimit manustatakse suu kaudu või ninasiseselt (nt fenüülpropanoolamiin, 
fenüülefriin ja efedriin), või metüülfenidaat; 
- mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI) (näiteks iproniasiid), mida määratakse 
teatud tüüpi depressiivsete häirete raviks. 

 
Pseudoefedriini manustamise tõttu võib perioperatiivses perioodis (operatsiooni eel, ajal või järel) 
tekkida äge vererõhu tõus. Seega katkestage ravi (väljamõeldud nimetusega) mitu päeva enne 
operatsiooni ja rääkige sellest anestesioloogile. 
 
Bisolpront koos toidu, joogi ja alkoholiga  
Tablette ei tohi võtta koos alkoholi sisaldavate jookidega. 
 
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. 
 
Bisolpront´i kasutamine raseduse ja imetamise ajal on vastunäidustatud. 
  
Sportlased 
Pseudoefedriinvesinikkloriid võib põhjustada dopinguanalüüsides positiivseid tulemusi. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Bisolpront võib põhjustada pearinglust ja/või hägust nägemist ja seega võib see ajutiselt mõjutada teie 
võimet juhtida autot ja kasutada masinaid. 
 
Bisolpront sisaldab laktoosi 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
 
3. Kuidas Bisolpront´i võtta 
 
Kasutage 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. 
 



See ravim on mõeldud ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Te peate sümptomite leevendamiseks 
kasutama väikseimat võimalikku annust lühima vajaliku aja jooksul. Ärge kasutage ravimit kauem kui 
5 päeva, kui teie arst ei ole teile teisiti öelnud.  
 
Soovitatav annus on: 
täiskasvanud ja 15aastased või vanemad noorukid: vajadusel 1 tablett iga 6 tunni järel. Raskemate 
sümptomite korral võtke vajadusel 2 tabletti iga 6 tunni järel. 
 
Ärge mitte kunagi ületage ööpäevast maksimaalset annust 6 tabletti ööpäevas (vastab 1200 mg 
ibuprofeenile ja 180 mg pseudoefedriinvesinikkloriidile). 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 
Bisolpront´i ei tohi anda alla 15aastastele lastele. 
 
Kui te võtate Bisolpront´i rohkem kui ette nähtud 
Katkestage ravi ja pidage kohe nõu arstiga ka siis, kui tunnete end hästi. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Katkestage kohe Bisolpront´i kasutamine ja pidage nõu arstiga, kui teil tekivad järgmised sümptomid. 
• Sooleverejooksu tunnused, nagu: helepunane väljaheide, must tõrvjas väljaheide, vere või 

kohviterade sarnaste tumedate osakeste oksendamine. 
• Raske allergilise reaktsiooni tunnused, nagu: raske nahalööve, naha koorumine, ketendamine või 

villid, näo turse, teadmata põhjusel tekkinud vilistav hingamine, õhupuudus, nahaaluste 
verevalumite kerge teke. 

 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime või need süvenevad või märkate kõrvaltoimeid, mida selles 
infolehes ei ole nimetatud, siis rääkige sellest oma arstiga. 
 
Sage (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 100st) 

• Seedehäire, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhugaasid, kõhulahtisus, kõhukinnisus 
 
Aeg-ajalt (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 1000st) 

• Peavalu, pearinglus, väsimus, unehäired, agiteeritus, ärritatavus või väsimus 
• Nägemishäire 
• Mao- või soolehaavandid, mõnikord koos verejooksu või perforatsiooniga (mao või soole seina 

läbiva defektiga), jämesoolepõletiku ja Crohni tõbe ägenemine 
• Nahalööbed 
 

Harv (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st) 
• Tinnitus (helin kõrvus) 
• Neerukahjustus 

 
Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000st) 

• Probleemid vererakkude tootmisel, mis võivad põhjustada nahaaluste verevalumite lihtsamat 
teket või mis muudavad teid infektsioonide suhtes vastuvõtlikumaks  

• Rasked allergilised reaktsioonid  
• Psühhootilised reaktsioonid ja depressioon 
• Kõrge vererõhk, südamekloppimine, südamelihase infarkt 
• Maksakahjustus 
• Rasked nahareaktsioonid  
• Neerukahjustus või urineerimisraskus  

 



 
5. Kuidas Bisolpront´i säilitada  
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Bisolpront´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida originaalpakendis. Hoida blisterpakend välispakendis. 
 
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 Bisolpront sisaldab 
 
- Toimeained on: 
ibuprofeen   200 mg 
pseudoefedriinvesinikkloriid 30 mg 
 
- Teised koostisosad on:  
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat; mikrokristalliline tselluloos; naatriumglükolaattärklis (tüüp A); 
kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat. 

 
Tableti kate: polüvinüülalkohol; titaandioksiid (E 171); makrogool, tüüp 3350; talk. 
 
Kuidas Bisolpront välja näeb ja pakendi sisu 
Bisolpront on valged ümarad õhukese polümeerikattega tabletid.  
Üks pakend sisaldab 10 või 20 õhukese polümeerikattega tabletti. 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein 
Saksamaa 
 
Tootja 
Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco – Lek,  
Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wroclaw 
Poola 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal 
Pärnu mnt 141 
11314 Tallinn 
Tel.: +372 6 128 000 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud augustis 2012.  


