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Pakendi infoleht: teave patsiendile 

 
Paracetamol/Phenylephrine Globalmed, 650 mg/10 mg, suukaudse lahuse graanulid 

Paratsetamool/fenüülefriinvesinikkloriid 
 
 
Enne ravimi võtmist 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.  
- 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 Paracetamol/Phenylephrine Globalmed ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i võtmist 
3. Kuidas Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Paracetamol/Phenylephrine Globalmed ja milleks seda kasutatakse 
 
Paracetamol/Phenylephrine Globalmed sisaldab kahte toimeainet – paratsetamooli ja fenüülefriini. 
Paratsetamool leevendab valu ja alandab palavikku, fenüülefriin vähendab ninakinnisust.  
 
Paracetamol/Phenylephrine Globalmed leevendab ülemiste hingamisteede infektsiooni nähtusid, sh 
palavik, peavalu, valulikkus nina kõrvalkoobastes, kurguvalu, lihas- ja liigesvalu. Lisaks aitab see 
ravim kinnise nina ja nina kõrvalkoobaste probleemide korral, kergendades hingamist.  
 
Ravim on mõeldud täiskasvanutele ja üle 15-aastastele noorukitele. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i võtmist 
 

Ärge võtke Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i: 
- kui olete paratsetamooli, fenüülefriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 

6) suhtes allergiline. 
- kui teil on tõsised maksa või neeruprobleemid, 
- kui teil on kõrge vererõhk, 
- kui teil on tõsine südame või veresoonte haigus, 
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism), 
- kui teil on suhkurtõbi, 
- kui teil on kitsanurga glaukoom, 
- kui teil on kusepeetus (võimetus urineerida), 
- kui teil on neerupealiste veresoonte kasvaja (feokromotsütoom), 
- kui te võtate sama ajal: 
- või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud monoaminooksüdaasi inhibiitorite rühma 

kuuluvaid depressiooniravimeid,  
- tritsükliliste antidepressantide rühma kuuluvaid depressiooniravimeid, 
- beetablokaatorite rühma kuuluvaid kõrge vererõhu vastaseid või südamehaiguste ravimeid 
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- sümpatomimeetilisi ravimeid, sh ka need, mida manustatakse erinevaid manustamiviise 
kasutades, nt suukaudselt ja paikselt (ninasisesed, kõrva- ja silmaravimid). 
 
Kui te ei ole kindel, kas need ülalnimetatud seisundid puudutavad teid, pidage nõu oma arstiga.  
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- kui te olete rase või imetate, 
- kui teil on maksa või neeruhaigus, 
- kui teil on teatud tüüpi aneemia, mida nimetatakse hemolüütiliseks aneemiaks, 
- kui arst on teile öelnud, et teil on veres vähe granulotsüüte (valgevererakke), 
- kui teil on probleeme alkoholi liigtarvitamisega, 
- kui teil on eesnäärme suurenemine, 
- kui teil on Raynaud’ sündroom (mis väljendub nahavärvuse muutuses ja külmatundes) 
- kui teil on astma, 
- kui teil on ensüümi glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi vaegus, 
- kui te võtate mistahes teisi ravimeid (vt lõiku Muud ravimid ja Paracetamol/Phenylephrine 
Globalmed”). 
 
Soovitatutest suuremate annuste kasutamine võib tekitada ohu tõsise maksakahjustuse tekkeks.  
 
Lapsed ja noorukid 
See ravim ei ole mõeldud alla 15-aastastele lastele ja noorukitele.  
 
Muud ravimid ja Paracetamol/Phenylephrine Globalmed 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Ärge võtke Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i, kui te võtate: 
- mistahes muid paratsetamooli sisaldavaid ravimeid,  
- gripi ja külmetuse vastaseid ravimeid,  
- ninakinnisuse vastaseid ravimeid ,  
- depressiooniravimeid, beetablokaatoreid või adrenomimeetikume (vt lõiku „Ärge võtke 

Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i“, eespool). 
 
Pidage oma arstiga nõu, kui te võtate: 
- metoklopramiidi või domperidooni (iivelduse ja oksendamise vastased ravimid), 
- kolestüramiini (vere rasvasisaldust vähendavad ravimid), 
- varfariini või kumariine (verd vedeldavad ravimid), 
- glutetimiidi, fenobarbitaali, fenütoiini, primidooni, karbamasepiini või lamotrigiini (epilepsia 

ravimid), 
- rifampitsiini või isoniasiidi (tuberkuloosi ravimid), 
- zidovudiini (HIV infektsiooni vastane ravim), 
- ergotamiini ja metüsergiidi (migreeni ravimid), 
- atstüülsalitsüülhapet ja teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, 
- digoksiini (südametööd tugevdav ravim), 
- ravimeid, mida kasutatakse veresoonte laiendamiseks, 
- naistepuna ürti (taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni, unehäirete jne puhul). 
 
Paracetamol/Phenylephrine Globalmed koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Kui ravimi võtmise ajal tekivad seedehäired, võtke seda söögi ajal.  
Ärge tarvitage alkoholi samaaegselt selle ravimiga. Alkoholi tarvitamine koos selle ravimiga võib 
põhjustada maksakahjustust.  
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
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Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i ei soovitata rasedatele ja imetavatele naistele. 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 
Mõnedel inimestel võib see ravim tekitada pearinglust, mis võib mõjutada kõrgendatud tähelepanu 
nõudvate tegevuste sooritamist. Ärge juhtide autot ega käsitsege masinaid, kui teil esineb pearinglus.  
 
Paracetamol/Phenylephrine Globalmed sisaldab sahharoosi, aspartaami, laktoosi ja naatriumi. 
See ravim sisaldab 2,8 g sahharoosi ühes annuses. Sellega peavad arvestama suhkruhaiged. Kui arst on 
teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga. 
See ravim sisaldab ka aspartaami, fenüülalaniini allikat. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga 
inimestele. 
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne ravimi võtmist nõu oma 
arstiga.  
See ravim sisaldab 121,34 mg naatriumi iga kotikese kohta. Sellega peavad arvestama madala 
soolasisaldusega dieedil olevad inimesed. 
 
 
3. Kuidas Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i võtta 

 

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu siin infolehes on kirjas või nagu teie arst või apteeker on teile 
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Täiskasvanud, sh eakad ja üle 15-aastased noorukid: ühe kotikese sisu lahustatakse ühes klaasitäies 
kuumas (mitte keevas) vees ja võetakse kuni 4 korda päevas. Üksikannuste manustamise vaheline 
periood peab olema vähemalt 4 tundi. 
Ärge võtke üle 4 kotikese sisu 24 tunni jooksul.  
 
Maksa või neerukahjustusega patsiendid: 
Enne ravimi kasutamist konsulteerige arstiga annuse kohaldamise vajaduse üle. Pärast teie tervisliku 
seisundi hindamist, võib arst soovitada teil võtta väiksema annuse või pidada kahe annuse võtmise 
vahel pikema vahe kui 4 tundi.  
 
Ärge võtke seda ravimit ilma arstiga konsulteerimata kauem kui 7 päeva.  
Kui haigusnähud ei taandu või halvenevad või püsivad kauem kui 3 päeva, peate arstiga 
konsulteerima.  
 
Kui te võtate Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtsite seda ravimit rohkem kui ette nähtud, või kui laps on võtnud ekslikult seda ravimit, tuleb 
koheselt anda esmaabi, isegi kui enesetunne on hea. 
 
Kui te unustate Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i võtta 
Kui te unustasite annuse võtta, võtke järgmine annuse niipea, kui see teile meenub, tingimusel, et 
eelmise annuse võtmisest on vähemalt 4 tundi möödas. 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. 
 
Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge viivitamatult esmaabi saamiseks arsti poole, kui teil 
tekivad järgmised nähud: 
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• nõgeslööve, järsku tekkiv turse, ebamugavustunne rindkeres koos raskendatud hingamise ja 
neelamisega ja iiveldus (need on anafülaksia tunnused). Esinemissagedus - väga harv. 
• ülitundlikkusreaktsioonid koos lillakate täppide või laikudega nahal, villid nahal, naha 
koorumine, (kõrge) palavik, liigesvalu ja/või silmapõletik (Stevensi-Johnsoni sündroom,epidermise 
toksiline nekrolüüs). Esinemissagedus - väga harv. 
 
Esineda võivad loetletud kõrvaltoimed on grupeeritud esinemissageduse järgi: 
 
Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st): 
• peavalu, pearingluse tunne, unehäired (unetus). 
 
Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st): 
• iiveldus, rahutus. 
 
Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st): 
• verehäired (muutused vererakkude arvus, näiteks, valgevereliblede või vereliistakute arvu 
vähenemine. Verehäirete korral võivad esineda järgmised nähud: kahvatus, ümmargused ja 
nõelapeasarnased lillakad täpid nahal, mis mõnikord moodustavad suuremaid laike, igemete veritsus, 
ninaverejooks või sinikate teke pärast pisitraumat, suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele, 
väsimus ja peavalud); 
• ülitundlikkusreaktsioonid nahal, sh nahalööve, järsku tekkiv turse nahaalustes kudedes; 
• hingamisraskused või vilistav hingamine; 
• maksa ja neerude häired; 
• väga kiire ja ebaregulaarne südametöö, vererõhu tõus; 
• iiveldus (oksendamine), kõhulahtisus. 
 
Teadmata (sagedust ei saa olemasolevate andmete järgi hinnata) 
• silmavalu ja kipitus, ähmane nägemine, ebatavaline valgustundlikkus või valguse talumatus, 
äge kinnisenurga glaukoom (järsku tekkiv ähmane nägemine, tugevad valud silmas või näos, halode 
(värviliste rõngaste) nägemine)  
• südamerütmi muutused (kiirenenud või ebaregulaarne rütm). 
 
 
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 Paracetamol/Phenylephrine Globalmed’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „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 Paracetamol/Phenylephrine Globalmed sisaldab  
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- Toimeained ühes kotikeses on 650 mg paratsetamooli ja 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi. 
- Abiained on povidoon K25, sahharoos, naatriumtsitraat, sidrunhape, viinhape, sidruni pulber 
(maltodekstriin, sidrunimahla kontsentraat), aspartaam, sidruni lõhna- ja maitseaine (maltodekstriin, 
modifitseeritud tärklis E1450, butüülhüdroksüanisool E320), askorbiinhape, kollajuure pulber 
(laktoos, polüsorbaat 80, kurkumiin). 
 
Kuidas Paracetamol/Phenylephrine Globalmed välja näeb ja pakendi sisu 
Paracetamol/Phenylephrine Globalmed on sidrunimaitseline, kreemikas-kollakasvalge lenduv peen 
pulber. 
Pärast lahustamist on lahus kollakaspruuni värvi. Pakendi suurused: 5, 6, 10 või 12 kotikest.  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.  
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja: 
GlobalMed OÜ 
Kuuseheki 36-3 
Saue 76505 
Eesti 
 
Tootja: 
Zentiva k.s.  
U kabelovny 130 
102 37 Praha 10 
Tšehhi Vabariik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
GlobalMed OÜ 
Kuuseheki 36-3 
Saue 76505 
Eesti 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015. 
 
 


