
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
Panadol Extra optizorb, 500 mg/65 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Paratsetamool/kofeiin 
 

 
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 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 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord: 
1. Mis ravim on Panadol Extra optizorb ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Panadol Extra optizorb’i võtmist 
3. Kuidas Panadol Extra optizorb’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Panadol Extra optizorb’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Panadol Extra optizorb ja milleks seda kasutatakse 
 
Panadol Extra optizorb sisaldab kahte toimeainet: paratsetamooli, mis on valuvaigisti ja palavikualandaja 
ning kofeiini, mida kasutatakse paratsetamooli valuvastase toime tugevdamiseks. 
Panadol Extra optizorb’i kasutatakse kerge kuni mõõduka valu leevendamiseks ning palaviku alandamiseks 
täiskasvanutel ja lastel alates 12 aasta vanusest.  
 
 
2. Mida on vaja teada enne Panadol Extra optizorb’i võtmist 
 
Ärge võtke Panadol Extra optizorb’i: 
- kui olete paratsetamooli,  kofeiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes 
allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Sisaldab paratsetamooli. 
Liiga suure koguse paratsetamooli võtmine võib põhjustada tõsist maksakahjustust. 
Ärge võtke seda ravimit, kui te võtate valu või palaviku, külmetuse või gripi või unehäirete vastu juba mõnda 
teist retsepti- või retseptivaba ravimit, mis sisaldab paratsetamooli. Järgige alati märgistust etiketil. 
 
Enne Panadol Extra optizorb’i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on: 

− maksa- või neeruhaigus; 
− te olete alakaaluline või alatoitumuses; 
− tarvitate regulaarselt alkoholi. 

 
Te peaksite loobuma üldse selle ravimi kasutamisest või võtma paratsetamooli väiksemaid annuseid. 
 
Pidage arstiga enne Panadol Extra optizorb’i võtmist nõu, kui teil on:   
− astma või te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappele või mittesteroidsetele põletikuvastastele 
ravimitetele, sest seoses paratsetamooli kasutamisega on teatatud bronhospasmi esinemisest. 



− harvaesinev pärilik seisund, mida teatakse kui ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus 
ja see võib põhjustada punavereliblede (erütrotüütide) haigusi; 
− haigus, kus esineb punavereliblede ebatavaline lagunemine (hemolüütiline anaemia); 
− vedelike kaotus ja olete dehüdreerunud, nt selliste seisundite tõttu nagu oksendamine, kõhulahtisus, 
liighigistamine jt.,  
− kui teil 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. 
 
Püsivate peavalude tekkimisel pidage arstiga nõu. Valuvaigistite pikaajaline suurtes annustes või soovitustele 
mittevastav kasutamine võib põhjustada peavalu, mida ei tohi selliste ravimite suuremate annustega ravida.  
 
Ärge võtke Panadol Extra optizorb’i teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.  
 
See ravim sisaldab kofeiini. Vältige selle ravimi tarvitamisel ülemääraselt kofeiini sisaldavate jookide 
tarvitamist (nt tee, kohv ja teised kofeiinisisaldavad joogid). Liigne kofeiini tarbimine võib põhjustada 
unehäireid, värinaid ja südamepekslemisest põhjustatud ebamugavustunnet rinnus. 
 
Kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või kui teie peavalu muutub püsivaks, peate konsulteerige oma 
arstiga. 
 
Muud ravimid ja Panadol Extra optizorb 
Teatage oma arstile või apteekritele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid. 
 
Pidage nõu oma arstiga või apteekriga enne Panadol Extra optizorb’i võtmist kui te: 
− võtate verd vedeldavaid ravimeid (vere hüübimist takistavaid ravimeid, nt varfariini; 
− võtate ravimeid iivelduse ja oksendamise vastu (metoklopramiid, domperidoon) või vere 
kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks (kolestüramiin); 
− seda ravimit ei ole soovitatav võtta, kui te saate ravi liitiumiga. 
 
 
Ärge võtke koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.  
 
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 ole soovitatav kasutada raseduse ajal. Vältige selle 
ravimi kasutamist imetamise ajal.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine  
Panadol Extra optizorb’il ei ole teadaolevalt tähelepanu ja keskendumisvõimet mõjutavat toimet. 
 
Panadol Extra optizorb sisaldab naatriummetüül-, etüül ja propüülparahüdroksübensoaate (E219, 
E215, E217). 
Võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi allergilist reaktsiooni). 
 
Panadol Extra optizorb sisaldab naatriumi.  
See ravim sisaldab 0,446 mg naatriumi ühes tabletis. Sellega peavad arvestama patsiendid, kes on piiratud 
naatriumisisaldusega dieedil.  
 



 
3. Kuidas Panadol Extra optizorb’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile 
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Ainult suukaudseks manustamiseks. 
 
Kasutage alati väikseimat annust lühima aja jooksul, mis tagab teie sümptomite leevenemise. 
 
Täiskasvanud (sh eakad) ja üle 12-aastased noorukid ning patsiendid kehakaaluga üle 50 kg: 
Soovitatav annus on 1...2 tabletti iga 4...6 tunni järel, vastavalt vajadusele. 
Ärge võtke rohkem kui 8 tabletti 24 tunni jooksul.  
 
12…16-aastased noorukid ja täiskasvanud kehakaaluga alla 50 kg:  
Soovitatav annus on 1 tablett iga 4…6 tunni järel, vastavalt vajadusele.  
Ärge võtke rohkem kui 6 tabletti 24 tunni jooksul.  
 
Ärge ületage ettenähtud annust. Ärge võtke sagedamini kui 4-tunniste vahedega. 
 
Kasutamine lastel  
See ravim ei ole soovitatav alla 12-aastastele lastele. 
 
Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust 
arstiga.  
 
Patsiendid, kellel on neeru-või maksakahjustus 
Kui teil on neeru- või maksahaigus, peate te enne Panadol Extra optizorb’i võtmist konsulteerima arstiga. 
 
Kui te võtate Panadol Extra optizorb’i rohkem kui ette nähtud  
Pöörduge otsekohe arsti poole, isegi kui teil ei esine mingeid sümptomeid, kuna on oht hilisema 
avaldumisega tõsise maksakahjustuse tekkeks.  
 
Kui te unustasite Panadol Extra optizorb’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Panadol Extra optizorb’i võtmise 
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. 
Lõpetage ravimi võtmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust, kui teil tekib: 
- allergiline reaktsioon, nt nahalööve või sügelus, mõnikord koos hingamisraskuse või huulte, keele-, 
kõri- või näotursega; 
- nahalööve või ketendus, nõgestõbi (urtikaaria),või haavandid suus; 
- väga harvadel juhtudel on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Tõsine nahalööve tõsised naha ja 
limaskestade kahjustused koos lööbe, täppide ja villidega (mis on Stevensi-Johnsoni sündroomi tunnused); 
- hingamisraskused (bronhospasm). Tõenäosus on suurem, kui te olete allergiline teistele 
valuvaigistitele nagu atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen. 
 
- Seletamatud verevalumid või veritsused (see võib olla vereliistakute arvu vähenemise tunnuseks). 
 
Nende reaktsioonide esinemissagedus on väga harv (võib esineda vähem kui 1 inimesel 10000st). 



 
Väga harva võib esineda vere valgeliblede arvu langust (neutropeenia, leukopeenia, agranulotsütoos), 
maksahäireid, närvilisust, pearinglust (esinemissagedus teadmata). 
Tee ja kohvi liigne tarvitamine koos Panadol Extra optizorb tablettidega võib esile kutsuda ärevus- ja 
pingetunde. 
 
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 Extra optizorb’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistrile või karbile, pärast „EXP/kõlblik 
kuni“. 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 kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Panadol Extra optizorb sisaldab 
- Toimeained on: üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli ja 65 mg kofeiini. 
- Abiained on: eelželatiniseeritud tärklis, povidoon, kaltsiumkarbonaat, krospovidoon, 
naatriummetüülpropüülparahüdroksübensoaat (E219), naatriumetüülpropüülparahüdroksübensoaat (E215), 
naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217), algiinhape, magneesiumstearaat, titaandioksiid (E171), 
hüpromelloos, makrogool 400, polüsorbaat ja karnaubavaha. 
 
Kuidas Panadol Extra optizorb välja näeb ja pakendi sisu 
Valged või kollakasvalged ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus “xPx” 
(P asub ringi sees).  
Pappkarpi pakendatud PVC/alumiiniumfooliumist blistrid, mis sisaldavad 8, 12 või 32 õhukese 
polümeerikattega tabletti. 
Papptaskusse pakendatud PVC/alumiiniumfooliumist blistrid, mis sisaldavad 14 õhukese polümeerikattega 
tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja:  
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 
Knockbrack 
Dungarvan 
Co Waterford  
Iirimaa 
 
Tootja: 
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd  
Knockbrack 
Dungarvan 
Co. Waterford  
Iirimaa 
 



või 
 
Omega Pharma Manufacturing GmbH &Co KG 
Benzstrasse 25  
71083 Herrenberg  
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Telefon: +372 6676900 
estonia@gsk.com 
 
Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2019. 


