
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

Panadol Pronto, 120 mg / 5 ml, suukaudne suspensioon lastele 

Paratsetamool 
 
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 teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist teie laps ei tunne end paremini või tunneb end halvemini, 

peate võtma ühendust arstiga. 
 

 
Infolehe sisukord: 
1. Mis ravim on Panadol Pronto ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Panadol Pronto kasutamist 
3. Kuidas Panadol Pronto’t kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Panadol Pronto’t säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

 

1. Mis ravim on Panadol Pronto ja milleks seda kasutatakse 
 
Panadol Pronto on maasikamaitsega värvitu suspensioon, mis sisaldab paratsetamooli. See on 
analgeetikum (valuvaigisti) ja antipüreetikum (langetab palavikku). Panadol Pronto ei ärrita 
magu ja Panadol Pronto’t on lihtne manustada.  

Panadol Pronto’t kasutatakse nõrga valu (nt hambavalu, hammaste lõikumise valu, kurguvalu) ja 

palaviku alandamiseks (nt pärast vaktsineerimist või lastenakkuste nagu tuulerõuged, leetrid jt 

ajal). Panadol Pronto’t võib kasutada imikutel ja lastel vanuses 2 kuud kuni 12 aastat. 

Kui pärast 3 päeva möödumist teie laps ei tunne end paremini või tunneb end halvemini, peate 

võtma ühendust arstiga. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne Panadol Pronto kasutamist 
 

Ärge kasutage Panadol Pronto’t koos paratsetamooli sisaldavate teiste ravimitega, sest see võib 

põhjustada eluohtliku maksakahjustuse.  
 
Ärge andke Panadol Pronto’t: 
- kui teie laps on paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Panadol Pronto kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui teie lapsel on maksa- või neeruprobleemid; 
- kui teie lapsel on harvaesinev pärilik fruktoositalumatus; 



- kui teie lapsel on tõsine infektsioon, mis võib suurendada metaboolse atsidoosi riski. 
 

Metaboolse atsidoosi nähud: 
 

- sügav, kiire, raskendatud hingamine; 
- halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine); 
- söögiisu kadumine. 

 
Nende sümptomite kombinatsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust arstiga. 
 
Kui sümptomid püsivad üle 3 päeva, peate pidama nõu arstiga. 

 

Muud ravimid ja Panadol Pronto 

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid 

muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 

Pidage nõu arstiga enne Panadol Pronto manustamist lapsele, kui teie laps võtab ükskõik millist 

järgnevatest ravimitest: 
- metoklopramiid või domperidoon (iiveldusevastased ravimid), 
- kolestüramiin, kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme langetamiseks, 
- verehüüvete vältimiseks kasutatavad ravimid, nt varfariin või kumariinid. 
 

Panadol Pronto sisaldab maltitooli ja sorbitooli 

Panadol Pronto, 120 mg/5 ml, suukaudne suspensioon lastele sisaldab maltitooli (E965) ja 

vedelat sorbitooli (E420). 
Kui arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, tuleb enne ravimi andmist lapsele 
pidada nõu arstiga. 
 
Panadol Pronto, 120 mg/5 ml, suukaudne suspensioon lastele sisaldab naatriummetüül-, 
naatriumetüül- ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaati (E219, E215, E217), mis võivad 
põhjustada hilist tüüpi allergilisi reaktsioone. 
 
 

3. Kuidas Panadol Pronto’t kasutada 

 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Tavaline annus valu leevendamiseks ja kõrge palaviku langetamiseks (kui arst ei ole 

määranud teisiti) 
 
Vanus Üksikannus (ml) 
2...3 kuud: 2,5 ml  
3 kuud kuni 1 aasta 2,5…5 ml  
1...6-aastat 5…10 ml  
6...12-aastat 10…20 ml 
 
- Üksikannust võib vajadusel korrata iga 4...6 tunni tagant, kuid mitte sagedamini kui 4 

tunniste vahedega. Ärge ületage ettenähtud annust! 
- Panadol Pronto, 120 mg/5 ml, suukaudset suspensiooni lastele ei tohi kasutada kauem kui 3 

päeva ilma arstiga nõu pidamata.  



- Panadol Pronto, 120 mg/5 ml, suukaudset suspensiooni ei ole soovitav anda lastele, kes on 
nooremad kui 2 kuud. 

 

Kuidas ravimit kasutada 

Annuse mõõtmise abistamiseks on karbis annustamissüstal. 
1. Enne kasutamist loksutage pudelit! 
2. Asetage annustamissüstal vertikaalselt pudeliavasse süstlakolbi tagasi tõmbamata (joonis 1). 
3. Pöörake pudel ühe käega tagurpidi. Tõmmake teisega, annustamissüstalt hoidva käega, 

ettevaatlikult süstlakolbi, kuni jõuate sobiva annuseni (joonis 2). 
4. Pärast pudeli õigetpidi pööramist eemaldage annustamissüstal ettevaatliku pöördega (joonis 

3). 
5. Asetage süstla ots lapse suhu ja manustage soovitatud annus süstlakolvi aeglase vajutamisega. 
6. Pärast kasutamist pange kork tagasi pudelile. 
7. Puhastage annustamissüstalt kuuma veega ja laske sellel kuivada. 

 
 

Kui laps on võtnud või te olete kogemata andnud Panadol Pronto’t rohkem kui ette nähtud 

Ärge ületage soovitatud annuseid! 

PARATSETAMOOLI ÜLEANNUSTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA MAKSAKAHJUSTUST. 

PARATSETAMOOLI ÜLEANNUSTAMISEL, ISEGI KUI LAPS TUNNEB END HÄSTI, 

PÖÖRDUGE OTSEKOHE ARSTI POOLE. 

Üleannustamise sümptomid võivad olla: isupuudus, iiveldus, oksendamine, higistamine, üldine 

väsimus ja ebamugavustunne. 

 

Kui te unustate Panadol Pronto suukaudset suspensiooni kasutada 

Ärge andke lapsele kahekordset annust, kui ravim 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. 
 
Kui te märkate mõnda järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja võtke kohe 
ühendust arstiga: 

- kui lapsel esineb allergilisi reaktsioone, näiteks nahalööve või sügelus, mõnikord koos 
hingamisraskuse või huulte, keele-, kõri- või näotursega. Väga harva on teatatud tõsistest 
nahareaktsioonidest. 

- kui lapsel esineb nahalööve või ketendus või haavandid suus, 
- kui lapsel on varem aspiriini või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisel 

esinenud hingamisraskust ja tal tekib selle ravimi võtmisel sarnane reaktsioon, 
- kui lapsel esinevad seletamatud verevalumid või verejooksud. 

Need reaktsioonid esinevad harva. 

 

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 Panadol Pronto’t säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.  

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.  

Mitte lasta külmuda. 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli etiketil või karbil. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas 
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad keskkonda kaitsta. 
 
 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Panadol Pronto sisaldab 
- Toimeaine on paratsetamool. Iga 5 ml annus sisaldab 120 mg paratsetamooli. 

- Abiained on: karbomeer, ksantaankummi, naatrium Nipasept 

[naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219), naatriumetüülparahüdroksübensoaat (E215) ja 

naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)], dinaatriumedetaat, sorbitooli lahus, maltitooli 

lahus, õunhape, naatriumhüdroksiid, sukraloos, atsesulfaam K, maasika maitseaine, destilleeritud 

vesi. 

 

Kuidas Panadol Pronto välja näeb ja pakendi sisu 

Panadol Pronto on värvitu maasikamaitseline suukaudne suspensioon. 

Pakendatud 60 ml, 100 ml või 200 ml merevaik-kollastesse plastikpudelitesse, millel on 

lastekindel kork või 100 ml klaaspudelisse, millel on lastekindel kork. 

Pudelid on pakendatud karpi koos 5 ml või 10 ml mõõtesüstlaga või 2,5 ja 5 ml märgisega 

plastikust mõõtelusikaga. 

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 

 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited 
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex, TW8 9GS 
Ühendkuningriik 
 
Tootja 

Farmaclair 



440 Avenue du General de Gaulle 

14200 Hérouville Saint-Clair 

Prantsusmaa 

 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Lõõtsa 8a 

11415 Tallinn 

Tel: +372 6676900 

 

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016. 


