
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Theraflu SN, siirup 
 

Paratsetamool 500 mg, pseudoefedriinvesinikkloriid 30 mg/30 ml 

Täiskasvanutele ja noorukitele alates 15-aasta vanusest 

 

 

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. 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 Theraflu SN ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne Theraflu SN kasutamist 

3. Kuidas Theraflu SN’i kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas Theraflu SN'i säilitada 

6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
 

1. Mis ravim on Theraflu SN ja milleks seda kasutatakse  
 

Theraflu SN sisaldab 2 toimeainet: 

- Paratsetamool on valuvaigisti (analgeetikum) ja palaviku alandaja (vähendab kehatemperatuuri 

palaviku korral).  
- Pseudoefedriinvesinikkloriid on ninakinnisust vähendava toimega. See vähendab turset 

ninakäikudes leevendades ninakinnisust ja aitab kergemalt hingata. See leevendab ka survetunnet 

ninakõrvalkoobastes. 

 

Theraflu SN´i kasutatakse külmetuse ja gripi poolt põhjustatud sümptomite (ninakinnisus, nina ja 

ninakõrvalkoobaste limaskesta turse, valu, peavalu ja/või palavik) lühiajaliseks leevendamiseks. 

 

Siirup tekitab soojatunde kurgus ja suuõõne tagumises osas. 

 

Seda ravimit soovitatakse kasutada täiskasvanutel ja noorukitel alates 15-aasta vanusest. 

Pöörduge arsti poole kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või halvenevad. 

Kui teil esineb vaid üks eespool nimetatud sümptomitest, võib olla õigem kasutada vaid ühte 

toimeainet sisaldavat ravimit. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne Theraflu SN´i kasutamist 
 

Ärge kasutage Theraflu SN´i:  
- kui te olete paratsetamooli, pseudoefedriinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade 

(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui te olete allergiline maapähklite või soja suhtes, kuna see ravim sisaldab sojaletsitiini (E322); 
- kui teil on südamehaigus, raske koronaararterite haigus või kõrge vererõhk (hüpertensioon); 
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus; 
- kui teil on kitsanurga glaukoom (suurenenud silmarõhk); 
- kui teil on uriinipeetus; 



 

- kui teil on feokromotsütoom (teatud tüüpi neerupealsete näärmete kasvajad); 
- kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud ravimeid, mida nimetatakse 

monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (ravimid, mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve 
raviks); 

- kui te võtate tritsüklilisi antidepressante; 
- kui te võtate beeta-blokaatoreid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide 

raviks); 
- kui te võtate teisi sümpatomimeetilisi ravimeid nt dekongestandid, isupärssijad ja amfetamiini-

sarnased psühhostimulaatorid; 
- kui te olete rase. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Sisaldab paratsetamooli. Ärge võtke koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega. Maksimaalse 
päevase annuse ületamisel võib ilmneda raske maksakahjustus. 
 
Pärast pikaajalist valuvaigisti suurte annuste ebaõiget kasutamist, võivad ilmneda peavalud, mida ei 
tohi ravida kasutades suuremaid valuvaigisti annuseid. 
 
Harjumuslik valuvaigistite, eriti nende erinevate kombinatsioonide kasutamine, võib üldjuhul viia 
püsiva neerukahjustuse kuni neerupuudulikkuse tekkeni. 
 
Valuvaigistite suurte annuste pikaajalise vale kasutamise järsul lõpetamisel võivad tekkida peavalud, 
väsimus, lihasvalu, närvilisus ja autonoomsed sümptomid. Need ärajätunähud kaovad paari päeva 
jooksul. Seni tuleb vältida teiste valuvaigistite kasutamist ja mitte alustada uuesti enne arstiga nõu 
pidamist. 
 
Ärge kasutage koos teiste gripi, külmetuse või ninakinnisuse korral võetavate ravimitega. 
Ärge tarvitage selle ravimi kasutamise ajal alkoholi. 
 
Enne Theraflu SN´i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb: 

- krooniline köha, astma või emfüseem (kopsuhaigus), 

- neeruprobleemid, 

- maksaprobleemid, 

- kardiovaskulaarsed probleemid, 

- diabeet, 

- suurenenud eesnääre, kuna teil võib esineda uriinipeetus, 

- vereringehäired (nagu Raynaud´sündroom), 

- kerge ikterus (Gilberti sündroom), 

- glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasipuudulikkus (ensüümi puudulikkus), 

- ebatavaline punaste vererakkude lagunemine (hemolüütiline anaemia), 

- dehüdratsioon või krooniline alatoitumus, 

- psühhoos. 
 
Lapsed ja noorukid 
Seda ravimit ei soovitata kasutada alla 15-aastastel lastel. 
 
Eakad 
Need patsiendid võivad olla eriti tundlikud pseudoefedriini poolt kesknärvisüsteemile avaldavate 
toimete suhtes. 
 
Hoiatus seoses dopingu väärkasutamisega 
Pseudoefedriin võib põhjustada teatud dopingutestis positiivset tulemust. 
 
Muud ravimid ja Theraflu SN 



 

Öelge oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või plaanite kasutada mistahes 
muid ravimeid, eriti järgmisi ravimeid: 

- monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid, mida kasutatakse depressiooni ja Parkinsoni tõve 
raviks: kui te võtate või olete viimase 14 päeva jooksul võtnud monoamiini oksüdaasi 
inhibiitoreid, ärge kasutage Theraflu SN´i.  

- tritsüklilised antidepressandid, mida kasutatakse depressiooni raviks. 

- kõrge vererõhu raviks kasutatavad ravimid nagu beeta-blokaatorid. 

- südamepuudulikkuse ja südame rütmihäirete ravimid (digoksiin ja teised südameglükosiidid). 

- verevedeldajad (antikoagulandid) nagu varfariin ja teised kumariinid. 

- iivelduse ja oksendamise raviks kasutatavad ravimid nagu metoklopramiid või domperidoon. 

- tuberkuloosiravimid (rifampitsiin ja isoniasiid), bakteriaalsete infektsioonide ravimid 
(klooramfenikool, linesoliid). 

- krambihoogude ravimid nagu lamotrigiin, fenütoiin, fenobarbitaal ja karbamasepiin. 

- kolestüramiin, mida kasutatakse kolesterooli alandamiseks. 

- Sidovudiin, mida kasutatakse HIV-infektsiooni (AIDS) raviks. 

- probenetsiid, mida kasutatakse podagra raviks. 

- ergotamiid ja metüülsergiid, mida kasutatakse migreeni raviks. 

- paratsetamooli sisaldavad ravimid või gripi ja külmetuse raviks kasutatavad dekongestandid. 

- ravimid, mida kasutatakse palaviku alandamiseks või nõrga valu leevendamiseks (aspiriin, 
salitsülaadid). 

- halogeenitud anesteetikumid, mida kasutatakse operatsioonieelselt anesteesiaks. 
 
Kui teile teostatakse uriini- ja veresuhkruteste, öelge oma arstile, et te võtate seda ravimit. 
 
Theraflu SN koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Ravi ajal Theraflu SN´ga ärge tarbige alkoholi. Seda ravimit võib võtta koos söögiga või ilma. 
 
Rasedus ja imetamine 
Ärge võtke Theraflu SN´i kui te olete rase.  
Ärge võtke Theraflu SN´i kui te imetate.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui te tunnete pearinglust, ärge juhtige autot ega käsitsege 
masinaid. 
 
Oluline teave selle ravimi mõningate koostisosade suhtes 
Theraflu SN sisaldab: 

- Keskmiselt inverteeritud suhkrusiirup sisaldab: 4,7 g invertsuhkrut (fruktoosi ja glükoosi segu) 
ja 4,2 g sahharoosi 30 ml-s. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, võtke enne 
selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga. Seda tuleb arvesse võtta diabeediga patsientidel. 

- Naatrium: see ravim sisaldab 0,65 mmol (ehk 15 mg) annuse kohta (30 ml-s), seda tuleb arvesse 
võtta piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul. 

- Etanool, see ravim sisaldab 10% v/v etanooli (alkoholi), st 2,4 g etanooli 30 ml kohta, mis võrdub 
61 ml õlu või 26 ml veiniga. See võib olla kahjulik alkohoolikutele. Seda tuleb arvesse võtta 
rasedatel, imetavatel emadel, lastel ja kõrge riskigrupiga patsientidel, kellel on nt maksahaigus või 
epilepsia. 

- Alluurpunane AC (E129), asovärvaine. See võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 
 
 
 
 
 



 

3. Kuidas Theraflu SN´i kasutada 
 
Kasutage 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.  
 
Täiskasvanud ja noorukid alates 15-aasta vanusest 
Soovituslik annus on üks 30 ml mõõtelusikatäis iga 4...6 tunni järel, vastavalt vajadusele. Ärge 
manustage rohkem kui 4 annust 24 tunni jooksul (vastab 2000 mg paratsetamoolile ja 120 mg 
pseudoefedriinile). 
 
Ärge ületage soovituslikku annust. 
Ärge andke alla 15-aastastele lastele. 
 
Kuidas Theraflu SN´i võtta 
Suukaudne. 
Mõõtelusikas tuleb täita 30 ml märgini. Pärast iga kasutamist tuleb mõõtelusikas pesta ja kuivatada. 
Ärge kasutage kauem kui 3 päeva. Kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või halvenevad, tuleb 
pöörduda arsti poole. 
 
Kui te kasutate Theraflu SN’i rohkem kui ette nähtud 
Eksliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga, isegi juhul kui te tunnete end hästi, 
kuna esineb risk hilisema maksakahjustuse tekkeks. 
 
Kui te unustate Theraflu SN´i võtta 
Kui te unustate ravimit võtta, võtke see kohe kui see teile meenub, välja arvatud juhul kui on käes 
järgmise annuse võtmise aeg. Siis jätkake ravi nagu on soovitatud. Alati jätke 2 annuse manustamise 
vahele vähemalt 4-tunnine intervall. Ärge võtke kahekordset annust, et korvata unustatud annust. 
 
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. 
 
Paratsetamooli võimalikud kõrvaltoimed: 
Katkestage selle ravimi kasutamine ja öelge oma arstile või apteekrile kui teil tekib mõni järgnevatest 
sümptomitest: 

- allergilised reaktsioonid sealhulgas hingeldus, õhupuudus, näo või suu turse, 

- nahalööve (sealhulgas villid, sügelus), nahapunetus, 

- naha mahakoorumine, villid, külmavillid, suuhaavandid, 

- vereprobleemid, sealhulgas ebatavaline veritsus või verevalumid. 
 
Ülalmainitud kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st). 
Eriti esinevad väga harva rasked nahareaktsioonid (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st). 
 
Muud kõrvaltoimed võivad ilmneda harvadel juhtudel (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st). Kui 
te kogete mõnda järgmist kõrvaltoimet, rääkige oma arstile: 

- maksaprobleemid (maksafunktsioonihäired). Harvadel juhtudel võivad ilmneda kõrvalekalded 
maksafunktsioonitestides. 

- kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine). 
 
Pseudoefedriini võimalikud kõrvaltoimed: 
Katkestage selle ravimi kasutamine ja öelge oma arstile või apteekrile kui teil tekib mõni järgnevatest 
sümptomitest: 



 

- kõrge vererõhk, palpitatsioonid (kiire südamerütm), 

- unehäired, rahutus, närvilisus, ärrituvus, segasus, ebatavaliste asjade tajumine (hallutsinatsioonid), 

- nahalööve (sealhulgas villid, sügelus), nahapunetus, 

- urineerimishäired. 
 
Muud kõrvaltoimed võivad ilmneda harvadel juhtudel (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st). Kui 
te kogete mõnda järgmist kõrvaltoimet, rääkige oma arstile: 

- suukuivus. 
 
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 Theraflu SN´i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:”. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Pärast esmast avamist kasutada ära 1 aasta jooksul. 
 
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 Theraflu SN sisaldab 
 
Toimeained on paratsetamool ja pseudoefedriinvesinikkloriid. 30 ml siirupit sisaldab 500 mg 
paratsetamooli ja 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.  
 
Abiained on keskmiselt inverteeritud suhkrusiirup (invertsuhkur, sahharoos), marjade segu lõhna- ja 
maitseaine (sisaldab sojaletsitiini E322), vaarika lõhna- ja maitseaine (sisaldab sojaletsitiini E322), 
lõhna- ja maitseaine 316282, veevaba sidrunhape, naatriumbensoaat (E211), dinaatriumedetaat, 
naatriumtsitraat (E331), kaaliumatsesulfaam, propüleenglükool, makrogool 1450, etanool 96%, 
puhastatud vesi, alluurpunane AC (E129). (Informatsiooni mõnede abiainete kohta vt lõik 2). 
 
Kuidas Theraflu SN välja näeb ja pakendi sisu 
Selge punane marjalõhnaga siirup pudelis. Pakendi suurus 240 ml. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja:  
GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex, TW8 9GS 
Ühendkuningriik 
 
Tootja:  
Novartis Consumer Health GmbH 
Zielstattstrasse 40 
81379 München 
Saksamaa 



 

 
või 
 
Novartis Consumer Health – Gebro GmbH 
Bahnhofbichl 13 
6391 Fieberbrunn 
Austria 
 
või 
 
Novartis Consumer Health N.V. 
Medialaan 40, B-1800 
Vilvoorde 
Belgia 
 
või 
 
Novartis (Hellas) S.A.C.I 
National Road N°1 (12th Km), 
Metamorphosi 144 51 Athens  
Kreeka 
 
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 
Barthstraße 4 
80339 München, 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel.: +372 6676 900 
estonia@gsk.com  
 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016. 


