
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Theraflu, 500 mg/10 mg/200 mg/30 ml siirup 
 

Paratsetamool/fenüülefriinvesinikkloriid/guaifenesiin 

 

Täiskasvanutele 
 

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. 
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6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

 

1. Mis ravim on Theraflu ja milleks seda kasutatakse 
 

Theraflu´d kasutatakse nohu, külmetushaiguse ja gripi sümptomite lühiajaliseks raviks. Need 
sümptomid on külmavärinad, valu, peavalu, kurguvalu, palavik, ninakinnisus ja lahtine köha. 
Theraflu´l on ka rögaväljutav toime (see vedeldab röga).  
 

Theraflu on näidustatud ainult täiskasvanutele. 

 

Kasutage Theraflu´d AINULT siis, kui teil esinevad korraga KÕIK sümptomid: valu ja/või palavik, 

ninakinnisus ja lahtine köha.  

 
Kuidas Theraflu toimib 
 

Theraflu sisaldab kolme toimeainet: 

- paratsetamool on valuvaigisti (analgeetikum) ja palavikualandaja (langetab kehatemperatuuri, kui 

teil on palavik). 

- fenüülefriin on nasaalne dekongestant. See vähendab ninakinnisust ja aitab teil kergemalt hingata 

vähendades turset ninakäikudes. 

- guaifenesiin on ekspektorant, mis vedeldab röga, mis aitab leevendada lahtist produktiivset köha. 

 

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini või kui köhaga 

kaasneb kõrge palavik, nahalööve või püsiv peavalu, peate võtma ühendust arstiga. 
 

 

2. Mida on vaja teada enne Theraflu võtmist 
 

ÄRGE võtke Theraflu`d: 



 

- kui olete paratsetamooli, fenüülefriinvesinikkloriidi, guaifenesiini või selle ravimi mis tahes 
koostisosade (loetletud lõigus 6 ja lõigu 2 lõpus) suhtes allergiline, 
- kui teil on südamehaigus või kõrge vererõhk (hüpertensioon), 
- kui teil on suhkurtõbi, 
- kui teil on kilpnäärme ületalitlus, 
- kui teil on kitsanurgaglaukoom (silma siserõhu tõus), 
- kui teil on feokromotsütoom (teatud kasvaja neerude lähedal asuvates neerupealistes), 
- kui te võtate monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOId) - neid kasutatakse depressiooni või 
Parkinsoni tõve raviks - või olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul, 
- kui te võtate tritsüklilisi antidepressante, 
- kui te võtate beetablokaatoreid (ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide 
raviks), 
- kui te võtate teisi sümpatomimeetilisi ravimeid nagu dekongestandid, söögiisu vähendajad ja 
amfetamiinitaolisi psühhostimulaatoreid. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

On tähtis, et te võtate Theraflu`d AINULT siis, kui teil esinevad korraga KÕIK järgmised 
sümptomid: valu ja/või palavik, ninakinnisus ja lahtine köha.  
 
Sisaldab paratsetamooli. ÄRGE võtke lisaks teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid. 
Maksimaalse ööpäevase paratsetamooli annuse ületamisel võib tekkida raske maksakahjustus. Ärge 
võtke seda ravimit koos alkohoolsete jookidega. 
Ärge võtke koos selle ravimiga teisi köha, külmetuse või ninakinnisuse vastaseid ravimeid. 
Kui sümptomid püsivad pärast 3 päeva möödumist või süvenevad või kui köhaga kaasneb kõrge 
palavik, nahalööve või püsiv peavalu, peate võtma ühendust arstiga. 
 
Enne Theraflu võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui teil on probleemid neerudega, 
- kui teil on probleeme maksaga, 
- kui teil on südamevereringe probleemid, 
- kui teil on suurenenud eesnääre, sest teil võib olla uriinipeetus või urineerimisraskused,  
- kui teil on vereringehäireid (sh Raynaud sündroom), 
- kui teil on kerge kollatõbi (Gilbert´i sündroom), 
- kui teil on glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudlikkus (ensüümi puudulikkus), 
- kui teil on ebanormaalne punaste vereliblede lagunemine (hemolüütiline aneemia), 
- kui teil on dehüdratsioon või krooniline alatoitumus, 
- kui teil on krooniline köha, astma või emfüseem (kopsuhaigus). 
 
Lapsed ja noorukid 
Ärge andke seda ravimit alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.  
 
Muud ravimid ja Theraflu  
Ärge võtke Theraflu´d kui te võtate:  
- või olete võtnud viimase 14 päeva jooksul monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOId), mida 
kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks, 
- tritsüklilisi antidepressante depressiooni raviks, 
- kõrgvererõhutõve ravimeid sh beetablokaatorid,  
- sümpatomimeetilisi ravimeid nagu dekongestandid, söögiisu vähendajaid ja amfetamiinitaolisi 
psühhostimulaatoreid. 
 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid, eriti: 
 
- südamefunktsiooni toetavaid ravimeid või südamerütmihäireid korrigeerivaid ravimeid (digoksiin ja 
teised südameglükosiidid), 



 

- verevedeldajaid (antikoagulante), nt varfariin või teised kumariinid, 
- iivelduse ja oksendamise vastaseid ravimeid (nt metoklopramiid või domperidoon), 
- tuberkuloosi raviks kasutatavad ravimid (rifampitsiin ja isoniasiid), bakteriaalsete infektsioonide 
ravimid (klooramfenikool),  
- krambihoogude ravimid nagu lamotrigiin, fenütoiin, fenobarbitaal ja karbamasepiin, 
- kolestüramiin, mida kasutatakse kolesteroolisisalduse langetamiseks, 
- sidovudiin (AZT), mida kasutatakse HIV-infektsioonide (AIDS) raviks, 
- probenetsiid, mida kasutatakse podagra raviks, 
- ergotamiin ja metüülsergiid, mida kasutatakse migreeni raviks, 
- ravimeid, mis sisaldavad paratsetamooli või külmetuse ja gripi puhul kasutatavaid dekongestante, 
- ravimid, mida kasutatakse palaviku ja kerge valu raviks (salitsülaadid/salitsüülamiid), 
- halogeenitud anesteetikume, mida kasutatakse anesteesias enne operatsiooni,  
- rääkige oma arstile, et te võtate seda ravimit, kui te annate uriinianalüüsi. 
 
Theraflu koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Ärge tarbige alkoholi, kui te kasutate seda ravimit. 
Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma. 
 
Rasedus ja imetamine  
Ärge võtke Theraflu´d kui te olete rase või imetate.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui ravim on teid mõjutanud, siis ärge juhtige sõidukeid ega 
käsitsege masinaid. 
 
Theraflu sisaldab  
• Vedel maltitool (E965) 9,5 g 30 ml annuse kohta. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud 

suhkruid, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga. Võib olla kerge lahtistav toime.  
• Etanool. See ravim sisaldab 10,15 %  v/v etanooli (alkoholi), s.t. 2,4 g etanooli 30 ml annuse 

kohta, mis võrdub 61 ml õlle või 26 ml veiniga. See on kahjulik alkoholismi korral ja seda tuleb 
arvestada rasedate või imetavate emade, laste ja kõrge riskigrupiga patsientidel, kellel on 
maksahaigus või epilepsia.  

• Propüleenglükool 5,4 g 30 ml annuse kohta. See võib põhjustada alkoholile sarnaseid 
sümptomeid.  

• Naatrium 0,68 mmol (või 15 mg) 30 ml annuse kohta: tuleb arvesse võtta, kui te olete 
kontrollitud või madala naatriumisisaldusega dieedil. 

• Kaalium 17,27 mg 30 ml annuse kohta: tuleb arvestada vähenenud neerufunktsiooniga 
patsientide või kontrollitud kaaliumidieedil olevate patsientide korral. 

• Päikeseloojangukollane (E110), asovärvaine, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.  
 
 
3. Kuidas Theraflu`d 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. 
 
Täiskasvanutele: 
Soovitatav annus on üks 30 ml mõõdetud annus vajadusel iga 4...6 tunni järel. Mitte ületada nelja 
annust 24-tunnise ajavahemiku jooksul (vastab 2000 mg paratsetamoolile, 40 mg 
fenüülefriinvesinikkloriidile ja 800 mg guaifenesiinile).  
Ravi kestvus ei tohi ületada kolme päeva. Öelge oma arstile, kui sümptomid püsivad kauem kui 3 
päeva või süvenevad või kui köhaga kaasneb kõrge palavik, nahalööve või püsiv peavalu. 
 
Ärge ületage soovituslikku annust.  
 



 

Kasutamine lastel ja noorukitel 
Mitte manustada alla18-aastastele lastele ja noorukitele.  
 
Maksakahjustusega patsiendid 
Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel tuleb annust vähendada või manustamise intervalli 
pikendada. Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. 
 
Raske neerupuudulikkusega patsiendid 
Raske neerupuudulikkusega patsientidel tuleb annustamisintervalli pikendada. Enne selle ravimi 
kasutamist pidage nõu oma arstiga. 
 
Kuidas Theraflu´d võtta 
Suukaudne.  
Täitke mõõtekork kuni 30 ml märgini. Pärast iga kasutamist tuleb mõõtekork pesta ja kuivatada. 
 
Kui te võtate Theraflu´d rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate kogemata rohkem kui ette nähtud, pöörduge kohe arsti poole, isegi kui tunnete end hästi, 
sest on oht hilisema raske maksakahjustuse tekkeks. 
 
Kui te unustate Theraflu´d võtta 
Kui te unustate annuse võtmata, siis võtke see niipea, kui see teile meenub, juhul kui ei ole järgmise 
annuse võtmise aeg. Sel juhul jätkake soovitatud ravi. Jätke alati vähemalt 4 tunnine intervall kahe 
annuse vahele. Ärge kunagi 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 Theraflu põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
KATKESTAGE Theraflu kasutamine ja öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekib mõni 
järgnevatest kõrvaltoimetest: 
- allergilised reaktsioonid, sealhulgas vilisev hingamine, katkendlik hingamine, näo või suu turse; 
- nahalööve (sealhulgas villid, sügelus), nahapunetus; 
- nahakoorumine, villid, suuhaavandid; 
- probleemid verega, sh ebatavaline veritsus või verevalumid; 
Ülaltoodud kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st) või väga harva. 
Rasked nahareaktsioonid esinevad väga harva (võivad mõjutada 1 inimest 10000-st). 
 
Järgmised kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st 
või kuni 1 inimest 10000-st). Öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest 
kõrvaltoimetest:   
- peavalu või pearinglus, 
- kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine), 
- kõrge vererõhk, palpitatsioonid või kiire südamerütm, 
- unehäired, rahutus, närvilisus, ärevus või segasus, 
- hingamisraskused, 
- pupilli laienemine, rõhu tõus silmas. 
 
- Harvadel juhtudel võib täheldada häireid maksafunktsiooni näitajates (väärtustes). 
 
 
 
 
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´d säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja pakil pärast „Kõlblik 
kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
Pärast pudeli avamist tuleb Theraflu siirup kasutada 6 kuu 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 sisaldab 
 
Toimeained on paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja guaifenesiin. 30 ml siirup sisaldab 500 
mg paratsetamooli, 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi, 200 mg guaifenesiini.  
 
Teised koostisosad on: vedel maltitool (E965), lõhna- ja maitseaine 316282 (propüleenglükool, tehis-
ja looduslikud lõhna- ja maitseained), naturaalne apelsini lõhna- ja maitseaine (propüleenglükool, 
etüülalkohol ja looduslikud lõhna- ja maitseained), propüleenglükool, etanool 96%, 
atsesulfaamkaalium (E950), veevaba sidrunhape, naatriumbensoaat (E211), dinaatriumedetaat, 
naatriumtsitraat, päikeseloojangukollane (E110), puhastatud vesi (vt ka lõig 2 lõppu osade 
koostisosade kohta). 
 
Kuidas Theraflu välja näeb ja pakendi sisu 
 
Theraflu on selge, oranž kuni tumeoranž iseloomuliku tsitruse lõhnaga siirup. 
 
Theraflu on saadaval 240 ml pudelis, millega on kaasas 30 ml mõõtekork. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja: 
GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex, TW8 9GS 
Ühendkuningriik 
 
Tootjad: 
Novartis Consumer Health UK Limited 
Park View, Riverside Way, Watchmoor Park,  
Camberley, Surrey, GU15 3, YL 
Ühendkuningriik 
 
Novartis Consumer Health GmbH 
Zielstattstrasse 40 
81379 München 
Saksamaa 



 

 
Novartis Consumer Health - Gebro GmbH 
Bahnofbichl 13, 6391 Fiberbrunn 
Austria 
 
Novartis s.r.o. 
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 
Tšehhi 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel.: +372 6676 900 
estonia@gsk.com  
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Austria Termalgin Erkältung & Husten 500 mg/10 mg/200 mg Sirup 
Bulgaaria Theraflu Cold and Cough 500 mg/ 10 mg/ 200 mg Syrup 
Tšehhi Vabariik Theraflu nachlazení a kašel, sirup 
Eesti Theraflu  

Saksamaa Theracomplex Erkältung &  Husten Sirup 
Ungari Neo Citran Cold and Cough szirup 
Itaalia Termainflu Aroma arancia 500 mg/30 ml +10 mg/30 ml+200 mg/30 ml sciroppo 
Läti Theraflu 500 mg/200 mg/10 mg/ 30 ml sīrups 
Poola Theraflu Complex Grip  500 mg + 200 mg + 10 mg, syrop 
Portugal Theraflu Gripe e Constipação 500mg + 10mg + 200mg, xarope 
Slovakkia Theraflu prechladnutie a kašeľ sirup 
Sloveenia Theraflu 500 mg/10 mg/200 mg v 30 ml sirup  
Ühendkuningriik Theraflu Cold and Cough Syrup 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016. 
 
 


