
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml, siirup 
Guaifenesiin 

 
 
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 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. Vt. lõik 4. 
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 

võtma ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Sudafed Broncho Honey & Lemon ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Sudafed Broncho Honey & Lemon’i kasutamist 
3. Kuidas Sudafed Broncho Honey & Lemon’it kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Sudafed Broncho Honey & Lemon’it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Sudafed Broncho Honey & Lemon ja milleks seda kasutatakse 
 
Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml siirupit kasutatakse röga lahtistamiseks.  
See sisaldab guaifenesiini. Guaifenesiin aitab suurendada sekreedi hulka ning veeldada röga (lima) 
hingamisteedes ja muuta kergemaks selle väljaköhimise. 
 
See ravim ei tee uimaseks. Ravim on ette nähtud kasutamiseks täiskasvanutel ning 12-aastastel ja 
vanematel lastel. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Sudafed Broncho Honey & Lemon’i kasutamist 
 
Ärge kasutage Sudafed Broncho Honey & Lemon’it 
-  kui olete guaifenesiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6 ja 2) suhtes 

allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Sudafed Broncho Honey & Lemon’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui teie köha püsib kauem kui 7 päeva või köha kordub või sellega kaasneb palavik, nahalööve 

või püsiv peavalu; 
- kui teil on püsiv köha, mille põhjuseks võib olla astma; 
- kui teil on köha, millega kaasneb suure koguse lima (röga) eritumine; 
- kui teil on tõsised maksa- või neerufunktsiooni häired; 
- kui te tarvitate alkoholi. 
 
Muud ravimid ja Sudafed Broncho Honey & Lemon 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. Seda ravimit ei ole soovitatav võtta koos teiste köharavimitega 
(köhavastased või köha pärssivad ravimid), kuna teised ravimid võivad takistada selle ravimi toimet. 

Sudafed Broncho Honey & Lemon võib 24 tunni jooksul pärast kasutamist mõjutada uriinianalüüside 
tulemusi. Kui arst on määranud uriinianalüüsi, on oluline arsti või meditsiiniõde informeerida, et 
kasutate või olete hiljuti kasutanud seda ravimit. 



 

 
Sudafed Broncho Honey & Lemon koos toidu ja joogiga 
Seda ravimit võib manustada koos söögi ja joogiga või ka ilma. 
 
Üks annus sisaldab ligikaudu 2 g sahharoosi. Seda tuleb arvestada suhkurtõvega patsientide puhul. 
 
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. Seda ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, 
kui seda soovitab arst. 
Kui te toidate last rinnaga, ärge võtke seda ravimit enne, kui olete rääkinud arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei ole tõenäoline, et see ravim mõjub teie võimele juhtida autot või töötada masinatega. Kui te siiski 
tunnete end halvasti, ärge juhtige autot ega töötage masinatega. 
 
Sudafed Broncho Honey & Lemon sisaldab etanooli, glükoosi ja sahharoosi 
Sudafed Broncho Honey & Lemon sisaldab: 
-  4,7 mahuprotsenti etanooli (alkoholi), st kuni 400 mg annuse kohta, mis võrdub ligikaudu 10 ml 

õlle või 4 ml veiniga kui annus on 10 ml. See võib olla kahjulik alkoholismi probleemidega 
isikutele. Etanoolisisaldust tuleb arvestada rasedatel ja imetavatel naistel, lastel ning kõrge 
riskigrupi patsientidel, näiteks maksahaigused või epilepsia; 

-  glükoosi ja sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne selle 
ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.  
1 annus sisaldab ligikaudu 2 g sahharoosi. Seda tuleb arvestada suhkurtõvega patsientide puhul. 

 
 
3. Kuidas Sudafed Broncho Honey & Lemon’it kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile 
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Siirup on ette nähtud ainult suukaudseks kasutamiseks. 
Ärge kasutage rohkem, kui on soovitatud annus. 
 
Vanus Annus 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed Võtke 10 ml (2 x 5 ml teelusikatäit) neli korda 

ööpäevas. 
 

Alla 12-aastased lapsed Ärge andke ravimit 
 

Maksa- või neeruprobleemidega patsiendid Konsulteerige arsti või apteekriga 
 

ÄRGE võtke rohkem kui 4 annust (40 ml) 24 tunni jooksul. 
Kui 7 päeva jooksul haigussümptomid süvenevad ega leevendu, konsulteerige arstiga.  

 
Kui te kasutate Sudafed Broncho Honey & Lemon’it rohkem kui ette nähtud 
Kui keegi on võtnud liiga palju ravimit, võtke ühendust arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini 
osakonnaga ning võtke kaasa see infoleht ja ravimi pakend. 
Selle ravimi võtmine liiga suures koguses võib põhjustada neerukivide teket. 
 
Sümptomite hulka võivad kuuluda: seedehäired, iiveldus ja unisus. 
 
Kui te unustate ravimit Sudafed Broncho Honey & Lemon kasutada 



 

Võtke Sudafed Broncho Honey & Lemon’it ainult vajaduse korral ja järgige hoolikalt 
annustamisjuhiseid. Kui te unustate annuse võtmata, võtke järgmine annus siis, kui see on vajalik. 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Ärge võtke rohkem kui 4 
annust (40 ml) 24 tunni jooksul. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
LÕPETAGE ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekivad mis tahes järgmised 
sümptomid: 
- allergilised reaktsioonid, sealhulgas nahalööbed (mis võivad olla rasked, kaasa arvatud villide 

teke või naha koorumine) ja sügelus. 
 
Teised võimalikud kõrvaltoimed: 
- iiveldus või oksendamine; 
- kõhuvalu ja kõhulahtisus. 
 
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 Sudafed Broncho Honey & Lemon’it säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Mitte kasutada, kui korgi kaitsekile on ostmisel katki. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
Kasutada 6 kuu jooksul pärast pudeli avamist. 
 
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 Sudafed Broncho Honey & Lemon sisaldab 
- Toimeaine on guaifenesiin. 5 ml siirupit sisaldab 100 mg guaifenesiini. 
- Teised koostisained on naatriumtsitraat, sidrunhape, karbomeer, glütserool, etanool, glükoos, 

sahharoos, sukraloos, naatriumbensoaat (E211), karamell (E150), lõhna- ja maitseained: mee-, 
sidruni maitseaine, jahutav maitseaine, levomentool, torkiv aine, kuum segu, lõhna tugevdaja ja 
mõrudat maitset vähendav aine ning vesi. 

Vt. lõik 2 lisainfo saamiseks mõne koostisosa kohta. 
 
Kuidas Sudafed Broncho Honey & Lemon välja näeb ja pakendi sisu 
Sudafed Broncho Honey & Lemon on kollakaspruun siirup. Ravim on ainult suukaudseks 
kasutamiseks. 
Ravim on saadaval 150 ml pruunist klaasist pudelis, mis on suletud lastekindla korgiga. 
Palun säilitage ravimi pakend. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
McNeil Products Limited, 



 

c/o Johnson & Johnson Limited, 
Foundation Park, Roxborough Way, 
Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,  
Ühendkuningriik 
 
Tootja 
Famar Orléans,  
5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2,  
Prantsusmaa 
 
ja 
 
Johnson & Johnson Consumer NV/SA 
Antwerpseweg 15-17, 
B-2340 Beerse, 
Belgia 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016. 


