
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Xantrazol 20 mg gastroresistentsed tabletid 
Omeprasool 

 
 

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

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Xantrazol ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Xantrazoli võtmist 
3. Kuidas Xantrazoli võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Xantrazoli säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Xantrazol ja milleks seda kasutatakse 
 
Xantrazol gastroresistentsed tabletid sisaldavad toimeainena omeprasooli. Omeprasool kuulub 
ravimite rühma, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Need ravimid vähendavad maos 
toodetava happe kogust. 
 
Xantrazoli kasutatakse täiskasvanutel gastroösofageaalse reflukshaiguse vaevuste (näiteks kõrvetised 
ja mao-söögitoru tagasivoolusümptomid) lühiajaliseks raviks. 
 
Refluks on maosisaldise tagasivool maost söögitorru, tekitades nii põletikku ja valu. See võib 
põhjustada kõrvetavat valutunnet rinnus ja kurgus (kõrvetised) ning haput maitset suus (happelise 
maosisaldise tagasivool söögitorusse). 
Sümptomite leevenemiseks võib olla vajalik võtta tablette 2...3 järjestikust päeva. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Xantrazoli võtmist 
 
Ärge võtke Xantrazoli 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) omeprasooli või Xantrazoli mõne koostisosa suhtes; 
- kui te olete allergiline ravimitele, mis sisaldavad teisi prootonpumba inhibiitoreid (nt 

pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomeprasool); 
- kui te kasutate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (HIV-infektsiooni ravim). 
 
Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Xantrazoli võtmist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Ärge võtke Xantrazoli ilma arstiga konsulteerimata kauem kui 14 päeva. Kui sümptomid ei leevene 
või süvenevad, pidage nõu oma arstiga. 
Xantrazol võib peita teiste haiguste sümptomeid. Kui mõni alljärgnevatest sümptomitest tekib enne 
Xantrazoli võtmise alustamist või ravi ajal, pöörduge kohe oma arsti poole: 
- teie kehakaal langeb teadmata põhjusel ning teil on neelamisraskused; 



 

- teil tekib kõhuvalu või seedehäired; 
- te oksendate toitu või verd; 
- teie väljaheide on mustjas (verd sisaldav väljaheide); 
- teil tekib raske või pidev kõhulahtisus, sest omeprasooli on seostatud infektsioosse kõhulahtisuse 

vähese esinemissageduse tõusuga; 
- teil on varasemalt olnud maohaavand või teile on tehtud mao-sooletrakti operatsioon; 
- te võtate pidevalt ravimeid seedehäirete sümptomite või kõrvetiste leevendamiseks (4 nädalat või 

kauem); 
- teil esinevad pidevad seedehäired või kõrvetised kauem kui 4 nädalat; 
- teil on ikterus või raske maksahaigus; 
- te olete üle 55-aastane ning teie sümptomid on alles tekkinud või hiljuti muutunud. 
 
Omeprasooli ei tohi võtta profülaktilise ravimina. 
 
Muud ravimid ja Xantrazol 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. See on vajalik seetõttu, et Xantrazol võib mõjutada mõnede ravimite toimet 
ning mõned ravimid võivad omakorda mõjutada Xantrazoli toimet. 
 
Ärge võtke Xantrazoli, kui te kasutate ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (HIV ravim).  
Kui te kasutate klopidogreeli (trombide ennetamiseks kasutatav ravim), teavitage sellest kindlasti oma 
arsti või apteekrit. 
 
Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te kasutate mõnda allpool loetletud ravimitest: 
- ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (seeninfektsioonide ravimid); 
- digoksiin (südamehäirete ravim); 
- diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks, lihaste lõdvestamiseks või epilepsia korral); 
- fenütoiin (epilepsiaravim). Kui te kasutate fenütoiini, peab arst teid Xantrazol-ravi alustamisel ja 

lõpetamisel jälgima; 
- ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nt varfariin või teised K-vitamiini antagonistid. 

Teie arst võib pidada vajalikuks teid Xantrazoli ravi alustamisel või lõpetamisel jälgida; 
- rifampitsiin (tuberkuloosi ravim); 
- atasanaviir (HIV ravim); 
- takroliimus (kasutatakse elundite siirdamise korral); 
- liht-naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni raviks); 
- tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise ravis); 
- sakvinaviir (HIV ravim). 
 
Xantrazol koos toidu ja joogiga 
Tablette võib võtta nii toidukorra ajal, kui ka tühja kõhuga. 
 
Lapsed ja noorukid 
Ärge võtke Xantrazol tablette, kui te olete alla 18-aastane. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Xantrazoli võtmist nõu oma arsti või apteekriga. 
Arst otsustab, kas te võite Xantrazoli sellel ajal kasutada. 
 
Kui te imetate, otsustab arst, kas te võite Xantrazoli kasutada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Tõenäoliselt ei mõjuta Xantrazol autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. Esineda võib 
selliseid kõrvaltoimeid nagu pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Nende kõrvaltoimete esinemisel 
ei tohi autot juhtida ega masinaid käsitseda. 
 



 

Xantrazol sisaldab sahharoosi. 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
 
3. Kuidas Xantrazoli võtta 
 
Võtke Xantrazoli alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Soovitatav annus on üks 20 mg tablett üks kord ööpäevas 14 päeva jooksul. Kui sümptomid selle aja 
jooksul ei kao, pöörduge oma arsti poole. 
 
Sümptomite leevenemiseks võib olla vajalik võtta tablette 2...3 päeva. 
Tavaliselt taanduvad kõrvetised täielikult 7 päeva jooksul. Kui sümptomid on täielikult taandunud, 
lõpetage ravi. 
 
Ravimi võtmine 
- Tablette on soovitatav võtta hommikul, eelistatult tühja kõhuga. 
- Neelake tabletid alla tervelt, koos poole klaasitäie veega. Tablette ei tohi närida ega purustada, 

kuna tabletid sisaldavad kaetud graanuleid, mis takistavad ravimi lagunemist maohappe toimel. 
Oluline on graanuleid mitte vigastada. Need mikrograanulid sisaldavad toimeainet omeprasooli 
ning on maohappekindla kattega, mis kaitseb neid lagunemise eest mao läbimisel. Graanulitest 
vabaneb toimeaine sooles, kus see imendub teie organismi. 

 
Mida teha, kui teil on raskusi tableti neelamisega 
Kui teil on raskusi tableti neelamisega, toimige järgnevalt. 
- Murdke tablett katki ning segage see ühe lusikatäie (gaseerimata) veega, happelise mahlaga (nt 

õuna-, apelsini- või ananassimahlaga) või õunapüreega. 
- Segage alati segu vahetult enne joomist (segu ei ole selge). Jooge segu kohe või 30 minuti jooksul. 
- Kindustamaks, et kogu ravim on võetud, loputage klaasi hoolikalt poole klaasi veega ning jooge 

see ära. Ärge kasutage piima ega gaseeritud vett. Tahked osakesed sisaldavad ravimit – ärge neid 
närige ega purustage. 

 
Kui te võtate Xantrazoli rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate Xantrazoli rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga või 
pöörduge lähimasse haiglasse. 
 
Kui te unustate Xantrazoli võtta 
Kui te unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub. Juhul kui järgmise tableti võtmise 
aeg on väga lähedal, jätke unustatud tablett vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi 
eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Xantrazol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kui teil tekib mõni allpool loetletud harvaesinev, kuid tõsine kõrvaltoime, lõpetage Xantrazoli 
võtmine ja pöörduge kohe arsti poole: 
- äkki tekkiv hingeldus, huulte, keele ja kõri või keha turse, lööve, minestamine või 

neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon); 
- naha punetus koos villide tekke või naha koorumisega. Villid ja veritsus võivad tekkida ka huultel, 

silmades, suus, ninas ja suguelunditel. Tegu võib olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või epidermise 
toksilise nekrolüüsiga; 

- naha kollasus, tume uriin ja väsimus, mis võivad olla maksaprobleemide sümptomid. 
 



 

Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt. 
Väga sage:  esineb enam kui ühel kasutajal 10-st 
Sage:  esineb ühel kuni 10-l kasutajal 100-st 
Aeg-ajalt:  esineb ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st  
Harv:  esineb ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st 
Väga harv:  esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st 

Teadmata:  esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete 
alusel  

 
Muude kõrvaltoimete hulka kuuluvad: 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed 
- peavalu; 
- mao või soolestiku probleemid: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus; 
- iiveldus või oksendamine. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed 
- jalalabade ja pahkluude turse; 
- unehäired (unetus); 
- pearinglus, torkimistunne nahal, unisus; 
- vertiigo (peapööritus); 
- maksatalitluse näitajate muutused; 
- nahalööve, nõgestõbi ja nahasügelus; 
- üldine halb enesetunne ja energiapuudus. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed 
- vereloome häired, nt valgeliblede või vereliistakute arvu vähenemine. See võib põhjustada 

nõrkust, verevalumeid või suurendada vastuvõtlikkust nakkustele; 
- allergilised reaktsioonid, mis võivad olla mõnedel juhtudel väga tõsised, sh huulte, keele ja kõri 

turse, palavik ning hingeldus; 
- madal naatriumisisaldus veres. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe; 
- erutus, segasusseisund või depressioon; 
- maitsemuutused; 
- nägemishäired, nt hägune nägemine; 
- äkki tekkiv hingeldus või õhupuudus (bronhospasm); 
- suukuivus; 
- suu limaskesta põletik; 
- seeninfektsioon (kandidoos), mis võib kahjustada soolestikku; 
- maksatalitluse häired, sh ikterus, mis võib põhjustada naha kollasust, tumedat uriini ja väsimust; 
- juuste väljalangemine (alopeetsia); 
- nahalööve kokkupuutel päikesekiirgusega; 
- liigesvalud (artralgia) või lihasvalud (müalgia); 
- rasked neerukahjustused (interstitsiaalne nefriit); 
- suurenenud higistamine. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed 
- muutused vereanalüüsis, sh agranulotsütoos (vere valgeliblede vähesus); 
- agressiivsus; 
- asjade nägemine, tundmine või kuulmine, mida ei ole olemas (hallutsinatsioonid); 
- rasked maksatalitluse häired, mis viivad maksapuudulikkuse ning ajupõletiku tekkeni; 
- äkki tekkiv tugev lööve, villid või naha koorumine. Sellega võivad kaasneda kõrge palavik ning 

liigesvalud (mitmekujuline erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline 
nekrolüüs); 

- lihasnõrkus; 
- rinnanäärmete suurenemine meestel; 
- hüpomagneseemia. 



 

 
Väga harvadel juhtudel võib Xantrazol kahjustada vere valgeliblesid ning viia immuunpuudulikkuse 
tekkeni. Kui teil tekib infektsioon, mille sümptomiteks on palavik koos üldise enesetunde tugeva 
halvenemisega või palavik koos paikse infektsiooni nähtudega, nagu nt kaelavalu, kurguvalu või 
urineerimisraskused, konsulteerige esimesel võimalusel arstiga, et välistada vereanalüüsiga 
valgeliblede vähesus (agranulotsütoos). On tähtis, et ütlete siis arstile, et kasutate seda ravimit. 
Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete nimekirjast. Teil ei pruugi esineda ühtegi kõrvaltoimet.  
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 Xantrazoli säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“ ja igal 
blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
 
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 Xantrazol sisaldab 
- Toimeaine on omeprasool. Xantrazol gastroresistentsed tabletid sisaldavad 

omeprasoolmagneesiumi, mis vastab 20 mg omeprasoolile. 
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, glütseroolmonostearaat 40-55, 

hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, makrogool 6000, magneesiumstearaat, 
metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30% dispersioon, polüsorbaat 80, 
krospovidoon (tüüp A), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), naatriumstearüülfumaraat, 
suhkrusfäärid (sisaldavad sahharoosi ja maisitärklist), sünteetiline parafiin, talk, trietüültsitraat, 
punakaspruun raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171). 

 
Kuidas Xantrazol välja näeb ja pakendi sisu 
Xantrazol 20 mg gastroresistentsed tabletid on roosad. Tableti ühele küljele on graveeritud kujutis  
ja teisele küljele 20 mg. 
Pakendi suurused: polüamiid/alumiinium/PVC blister 7 või 14 tabletiga. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja: 
UAB Bayer 
Žirmunu 68A 
LT-09124 Vilnius 
Leedu 
 
Tootja: 
Corden Pharma GmbH 
68723 Plankstadt 
Saksamaa 
 



 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
Bayer OÜ 
Lõõtsa 2 
11415 Tallinn 
Tel: +372 655 8565 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2011. 


