
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Ranitidine Accord 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Ranitidiin 

 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.  
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Ranitidine Accord ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Ranitidine Accord’i võtmist 
3. Kuidas Ranitidine Accord’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Ranitidine Accord’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Ranitidine Accord ja milleks seda kasutatakse 
 
Ranitidine Accord õhukese polümeerikattega tabletid kuuluvad ravimite rühma, mida nimetatakse 
histamiin H2-retseptori antagonistideks. H2-retseptori antagonistid vähendavad ajutiselt maos 
toodetava maohappe hulka, nii et teil ei esine enam kõrvetisi ega maosisu tagasivoolu. Makku jääb 
siiski toidu seedimiseks piisavalt hapet.  
Võite võtta Ranitidine Accord’i tablette, kui teil on sümptomid, mis on tekkinud maohappe toimel, nt 
kõrvetised ja maosisaldise tagasivool söögitorusse. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Ranitidine Accord’i võtmist 
 
Ärge võtke Ranitidine Accord’i: 
- kui olete ranitidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
- kui olete alla 16-aastane. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Ranitidine Accord’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui teil on neeru- või maksahaigus. Võimalik, et teie annust tuleb kohandada, kui teil on 

neerufunktsiooni kahjustus. 
- kui te olete regulaarse meditsiinilise jälgimise all. 
- kui olete keskealine või eakas ning teil on esimest korda elus tekkinud maosümptomid või need 

sümptomid tugevnevad. 
- kui te kasutate käsimüügi- või retseptiravimeid. 
- kui teil on maosümptomid ning samal ajal langeb teie kehakaal. 
- kui te kasutate tugevaid valuvaigisteid ning teil on varem esinenud maohaavand või kui teil on 

suurenenud risk maohaavandi tekkeks. 
- kui teil on varem olnud ainevahetushaiguse äge episood, mis esines koos nahasümptomitega 

(porfüüria). 
 
Konsulteerige oma arstiga, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta praegu või on kehtinud kunagi 
varem. 



 

 
Muud ravimid ja Ranitidine Accord 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Ärge võtke neid tablette samal ajal koos järgmiste ravimitega: 
- Kui ranitidiinravi ajal kaalutakse ravi alustamist erlotiniibiga, tuleb neid ravimeid võtta eraldi, st 

erlotiniibi tuleb võtta vähemalt 2 tundi enne või 10 tundi pärast ranitidiini võtmist. 
- Pikaajalisel manustamisel koos ranitidiiniga võib väheneda tsüanokobalamiini imendumine, 

mille tõttu võib kujuneda B12 -vitamiini puudus. 
- Kui te kasutate seda ravimit samal ajal koos teofülliiniga (astmaravim); võimalik, et tuleb 

kohandada teie teofülliini annust.  
- Lidokaiin (lokaalanesteetikum) 
- Propranolool, prokainamiid või N-atsetüülprokainamiid (südame ravimid) 
- Diasepaam (ärevuse või muretsemise tõttu) 
- Fenütoiin (epilepsia ravim) 
- Varfariin (verevedeldaja) 
- Ettevaatust tuleb rakendada manustamisel koos atasanaviiri või delaviridiiniga HIV infektsiooni 

raviks või koos gefitniibiga kopsuvähi raviks. 
- Antatsiidid ja sukralfaat (mao ja soolte haavandite vastased ravimid): samaaegne kasutamine 

võib vähendada ranitidiini imendumist vereringesse (seega nõrgendada ravimi toimet). Seetõttu 
tuleb neid ravimeid võtta ligikaudu 2 tundi pärast ranitidiini võtmist. 

- Ravimid, mille imendumine sõltub maohappe kogusest maos - nende toime võib olla nõrgem. 
Kuna ranitidiin mõjutab mao happesust, võib seda tüüpi toimeainete imendumine vereringesse 
olla häiritud (mistõttu muutub nende toime). Selle tulemusel võib imendumine kas suureneda 
(nt triasolaam, midasolaam, mida kasutatakse uinuti/rahustina, glipisiid, mida kasutatakse 
veresuhkru taseme langetamiseks) või väheneda (nt ketokonasool, itrakonasool ja posakonasool, 
mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks). 

 
Kui te kasutate H2-retseptori antagoniste, on teil suurenenud risk keskkonnatekkese pneumoonia 
tekkeks. Sellist suurenenud riski on täheldatud peamiselt sellistel patsientidel, kellel on mõni 
kopsuhaigus, suhkurtõbi, südamepuudulikkus või immuunsüsteemi häire. 
 
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Ranitidine Accord koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Kui te võtate ranitidiini, võib väikese alkoholikoguse toime tugevneda.  
Seda ravimit võib võtta igal ajal, koos toidu või joogiga või ilma. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Ranitidiini kasutamise kohta rasedatel ja last rinnaga toitvatel naistel ei ole piisavalt andmeid, et 
hinnata ravimi võimalikku kahjustavat toimet. Ranitidiin läbib platsentat ning eritub rinnapiima. Sel 
põhjusel ei tohi raseduse ja imetamise ajal ranitidiini kasutada ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Puuduvad andmed Ranitidine Accord’i mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kui 
teil tekivad sellised kõrvaltoimed nagu vaimne segasusseisund, nägemishäired, hallutsinatsioonid või 
liigutushäired, võivad need kahjustada teie reaktsioonivõimet. 
 
Ranitidine Accord sisaldab riitsinusõli 
Võib tekitada maoärritusnähte ja kõhulahtisust. 
 
 



 

3. Kuidas Ranitidine Accord’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Manustamisviis 
Ranitidine Accord’i tabletid võib alla neelata vähese koguse veega. 
 
Tavalised annused 
Täiskasvanud/noorukid (vähemalt 16-aastased) 
Võtke tablett sümptomite tekkimisel, ükskõik kas päeval või öösel. Ranitidine Accord’i tableti toime 
algab ligikaudu pool tundi pärast võtmist ning kestab maksimaalselt 12 tundi. Seetõttu piisab enamasti 
1…2 tabletist 24 tunni jooksul. 24 tunni jooksul tohib võtta maksimaalselt 4 tabletti. Maksimaalne 
toime saabub kahe tunni pärast. 
 
Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid 
Kui teie neerufunktsioon on kahjustatud, peate küsima oma arstilt, kas teie annust tuleb kohandada. 
Soovitatav on, et te ei võtaks 24 tunni jooksul rohkem kui 2 tabletti. 
 
Ranitidine Accord’i 75 mg tablette ei soovitata kasutada alla 16-aastastel lastel ja noorukitel. 
 
Kui te võtate Ranitidine Accord’i rohkem kui ette nähtud 
Pöörduge otsekohe oma arsti või apteekri poole. 
Teil võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: oksendamine, ärrituvus ja unetus lastel ning uimasus ja 
iiveldus täiskasvanutel. 
 
Kui te unustate Ranitidine Accord’i võtta 
Võtke üks tablett sümptomite tekkimisel. 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Ranitidine Accord’i võtmise 
Selle ravimi võtmise võib igal ajal lõpetada, ilma et esineks mingeid kõrvaltoimeid. 
 
Ärge võtke Ranitidine Accord’i kauem kui 2 nädalat järjest. 
 
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. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st): 
- kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, iiveldus (need sümptomid taanduvad enamasti ravi 

jätkamisel) 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st): 
- ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööve koos tugeva sügelusega ja villikeste tekkega (nõgestõbi 

ehk urtikaaria), naha ja limaskestade (nt kurgu ja keele) kiire tursumine, hingamisraskused 
ja/või sügelus ja nahalööve, sageli allergilise reaktsioonina (angioneurootiline ödeem), palavik, 
pigistustunne rinnus, mis on tingitud hingamisteede lihasspasmist (bronhospasm), madal 
vererõhk (hüpotensioon) ja valu rinnus) 

- nahalööve 
- sügelus (kihelus) 
- kreatiniini taseme tõus plasmas, maksafunktsiooni analüüsides mööduvad ja pöörduvad 

muutused 
 



 

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st) 
- teatud kõrvalekalded veres, nt leukopeenia (valgete vereliblede vähesus koos suurenenud 

vastuvõtlikkusele infektsioonide suhtes), trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus koos 
verevalumite tekkega ja kalduvusega verejooksudele) ja pantsütopeenia (üldine vererakkude 
vähesus, millega võib kaasneda agranulotsütoos, mis on valgete vereliblede arvu tugev 
vähenemine koos järsku tekkiva kõrge palaviku, tugeva kurguvalu ja suuhaavanditega). 
Üldjuhul normaliseeruvad need kõrvalekalded veres spontaanselt pärast ravimi ärajätmist. 

- šokk (tugev vererõhu langus, kahvatus, rahutus, kiire nõrk pulss, niiske nahk, vähenenud 
teadvustase), mis on tingitud järsust veresoonte laienemisest tugeva ülitundlikkuse tõttu teatud 
toimeainete suhtes (anafülaktiline šokk) 

- depressioon, hallutsinatsioonid ja pöörduv vaimne segasusseisund. Nendest kõrvaltoimetest on 
teatatud peamiselt raskesti haigetel ja/või eakatel patsientidel. 

- peavalu, pearinglus ja mööduvad tahtmatud liigutused 
- hägune nägemine, mis ei ole püsiv 
- aeglane südame löögisagedus (bradükardia) 
- südame erutusjuhtesüsteemi häired, mis põhjustavad teatud tüüpi rütmihäireid (AV blokaadi) 
- veresoonte põletik (vaskuliit) 
- äge kõhunäärme põletik (pankreatiit) 
- kõhulahtisus 
- maksapõletik (hepatiit), mis on tavaliselt pöörduv, koos ikterusega (naha või silmade 

muutumine kollaseks) või ilma 
- nahalööve punaste (leemetavate) ebasümmeetriliste laikudena (multiformne erüteem) 
- juuste väljalangemine 
- lihas- või liigesevalu 
- neerupõletik, mille korral on veri uriinis, palavik ja valu küljes (interstitsiaalne nefriit) 
- meestel: mööduv impotentsus ja rinnanäärmete suurenemine (günekomastia) 
- rinnanäärmega seotud sümptomid ja haigusseisundid (nt günekomastia meestel ja galaktorröa) 
 
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 Ranitidine Accord’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik 
kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
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 Ranitidine Accord sisaldab  



 

- Toimeaine on ranitidiinvesinikkloriid. 
Üks tablett sisaldab ranitidiinvesinikkloriidi koguses, mis vastab 75 mg ranitidiinile. 
 

- Teised koostisosad on: 
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, veevaba kolloidne 
ränidioksiid, puhastatud talk, magneesiumstearaat. 
Tableti kate: hüpromelloos, riitsinusõli, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), 
puhastatud talk. 

 
Kuidas Ranitidine Accord välja näeb ja pakendi sisu 
 
Ranitidine Accord, 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kreemjaskollased ümmargused 
kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid läbimõõduga ligikaudu 7 mm, mille ühel küljel on 
märgisus „IT“ ja teine külg on sile. 
 
Ranitidine Accord, 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud alumiiniumist 
blisterribadesse, mis sisaldavad 6 või 10 tabletti. Karbis on 6, 10, 12, 24, 30 või 60 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Accord Healthcare Limited 
Sage House, 319 Pinner Road 
Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 
Ühendkuningriik 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2012. 

Liikmesriik  Nimetus 
Holland Ranitidine Accord 75 mg filmomhulde tabletten 
Austria Ranitidine Accord 75 mg filmtabletten 
Saksamaa Ranitidine Accord 75 mg filmtabletten 
Eesti Ranitidine Accord 
Iirimaa Ranitidine 75 mg film-coated tablets 
Itaalia Renitidina AHCL 
Norra Ranitidine Accord 
Poola Ranitidine Accord Healthcare 
Ühendkuningriik Ranitidine 75 mg Film-coated Tablets 


