
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Garganta 3 mg pressitud losengid 
 

Bensüdamiinvesinikkloriid 
 
 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Võtke 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. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või 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.  
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1. Mis ravim on Garganta ja milleks seda kasutatakse 
 
Garganta sisaldab bensüdamiini, mis kuulub mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks 
nimetatavate ravimite rühma. Ravimil on paikne põletikuvastane ja valuvaigistav toime ning see 
avaldab paikset anesteetilist toimet suu limaskestale. Gargantat kasutatakse suuõõne- ja neelupõletike 
sümptomite (valu, punetus, turse) raviks. 
Garganta on näidustatud täiskasvanutel, noorukitel ja lastel vanuses 6 aastat ning vanemad. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Garganta võtmist 
 
Ärge võtke Gargantat: 
- kui olete bensüdamiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline; 
- kui te põete fenüülketonuuriat (haigus, mille korral organism ei suuda metaboliseerida 

fenüülalaniiniks nimetatavat aminohapet, mis võib suurtes kogustes mõjuda organismile 
halvasti). 

 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Garganta võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 

� kui te olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise mittesteroidse põletikuvastase 
ravimi suhtes, sest teil võib olla suurenenud risk ülitundlikkuse tekkimiseks bensüdamiini 
vastu; 

� kui teil on või on olnud bronhiaalastma või allergilised haigused, sest teil on suurenenud risk 
bronhospasmi või allergia tekkimiseks. 

 
Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini 3 päeva pärast, rääkige oma arstiga, sest 
harvadel juhtudel võib raske foonhaigus põhjustada haavandumist suuõnnes või neelus. 
 



 

Ärge kasutage Gargantat rohkem kui 7 päeva oma arstiga nõu pidamata, sest pikaajaline kasutamine 
võib põhjustada allergiat. Allergilise reaktsiooni tekkimisel pöörduge kohe oma arsti või apteekri 
poole ja katkestage ravi. 
 
Lapsed ja noorukid 
Garganta ei ole näidustatud kasutamiseks alla 6-aastastel lastel. 
 
Muud ravimid ja Garganta 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Seni ei ole kindlaks tehtud, et teised ravimid mõjutaksid Garganta toimet või et Garganta mõjutaks 
teiste ravimite toimeid. 
 
Garganta koos toidu ja joogiga 
Kohe pärast ravimi kasutamist võib suuõõnes või neelus esineda tuimus. Vältige söömist või joomist, 
kuni tuimus kaob. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arstiga. 
Gargantat ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ravimil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Garganta sisaldab fenüülalaniini allikat (aspartaam) (E 951). Ravim võib olla kahjulik 
fenüülketonuuriaga inimestele. 
 
Garganta sisaldab järgmisi abiaineid: patentsinine V (E 131), mis võib põhjustada allergilisi 
reaktsioone, ja kinoliinkollane (E 104), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone ning millel võib 
olla negatiivne toime laste aktiivsusele ja tähelepanule. 
 
 
3. Kuidas Gargantat võtta 
 
Võtke 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. 
 
Soovitatav annus 
Täiskasvanud ja eakad: 1 loseng 3 korda päevas. 
Lapsed alates 6 aasta vanusest: annustamine nagu täiskasvanutel. 
Gargantat ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel. 
 
Ärge kasutage Gargantat üle 7 päeva ilma arsti soovituseta. 
 
Kasutusjuhend 
Losenge tuleb imeda. Neid ei tohi katki närida ega alla neelata. 
 
Kui te võtate Gargantat rohkem kui ette nähtud 
Garganta üleannustamine on ebatõenäoline. Mürgistussümptomeid ei tohiks tekkida isegi siis, kui 
ravimit neelatakse kogemata alla koguses, mis ületab soovitatava annuse. Siiski, kui te võtate 
soovitatavast suurema annuse ja teil tekib mis tahes ebatavaline sümptom, nagu erutus, krambid, 
higistamine, tasakaalu- ja koordinatsioonihäired (st koordineerimatud liigutused), treemor või 
oksendamine, pöörduge oma arsti või apteekri poole. 
 
Kui te unustate Gargantat võtta 



 

Kui te unustasite ravimi annuse võtta, tehke seda niipea kui võimalik. Aga kui on juba peaaegu 
järgmise regulaarse annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, 
kui annus 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. 
 
Bensüdamiini kasutavad patsiendid on teatanud järgmistest kõrvaltoimetest järgmiste sagedustega: 

� aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st): valgustundlikkus; 
� harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st): põletustunne suus ja 

suukuivus, ülitundlikkusreaktsioonid; 
� väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st): larüngospasm, 

näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse, mis võib põhjustada hingamis- või 
neelamisraskusi (angioödeem); 

� teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): eluohtlikud allergilised reaktsioonid, 
mille sümptomite hulka võivad kuuluda madal vererõhk, hingamisprobleemid ja 
nahasümptomid, nagu nõgeslööve ja turse (anafülaktilised reaktsioonid). 
 

Kohe pärast ravimi kasutamist võib suuõõnes või neelus esineda tuimust või „torkimistunnet”. See 
reaktsioon on seotud ravimi normaalse toimega ja kaob lühikese aja pärast. Üksikutel juhtudel võib 
esineda iiveldust või oksendamist, mille vallandab ravimi manustamisega seotud neelu ärritusest 
neelurefleks. Need sümptomid lakkavad pärast ravimi kasutamise lõpetamist iseenesest. 
 
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 Gargantat säilitada 
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja 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 kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Garganta sisaldab 
- Toimeaine on bensüdamiinvesinikkloriid. Üks loseng sisaldab 3 mg bensüdamiinvesinikkloriidi. 
- Teised abiained on mannitool (E 421), veevaba sidrunhape, hüpromelloos, 

piparmündimaitseaine (sisaldab maltodekstriini (mais), modifitseeritud tärklist E1450 
(vahamais)), aspartaam (E 951), patentsinine V (E 131), kinoliinkollane (E 104), 
magneesiumstearaat. 

 
Kuidas Garganta välja näeb ja pakendi sisu 



 

Ümmargused, kaksikkumerad, rohelised, pressitud losengid marmorja pinnaga, pakendatud 
PVC/PE/PVDC/Al blistritesse (10 pressitud losengi ühes blistris). 
 
Pakendi suurus: 
10 või 20 losengi (1 või 2 blistrit, igas on 10 losengi). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 
Jankovcova 1569/2c 
170 00 Praha 7 
Tšehhi Vabariik 
 
Tootja 
ICN Polfa Rzeszów 
ul. Przemysłowa 2 
35-959 Rzeszów 
Poola 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
PharmaSwiss Eesti OÜ 
Tammsaare tee 47  
11316 Tallinn 
Tel. +372 682 7400 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015. 


