
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

STREPSILS HONEY & LEMON, losengid (imemistabletid) 
Amüülmetakresool, 2,4-diklorobensüülalkohol 

 

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, apteeker 
või meditsiiniõde 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, apteekri või 
meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga 
 
 
Infolehe sisukord:  
1. Mis ravim on Strepsils Honey & Lemon ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Honey & Lemon`i kasutamist 
3. Kuidas Strepsils Honey & Lemon`it kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Strepsils Honey & Lemon`it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 

1. Mis ravim on Strepsils Honey & Lemon ja milleks seda kasutatakse 
 

Strepsils Honey & Lemon imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine kombinatsiooni, 
mis toimib suu-ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Strepsils Honey & Lemon 
imemistablette kasutatakse desinfitseeriva vahendina suu-ja neelupõletike korral. 
 
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Honey & Lemon`i kasutamist 
 
Ärge kasutage Strepsils Honey & Lemon`it:> 
- kui olete toimeaine(te) või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) 
suhtes allergiline. 
 

Rasedus ja imetamine: 
Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub.  
 
3. Kuidas Strepsils Honey & Lemon`it kasutada 

 

Täiskasvanud ja üle 6-aastasedlapsed: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3 
tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas. Eakatel pole vaja annust vähendada. Ärge ületage 
lubatud annust. 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 
Nagu kõik ravimid, võivad ka Strepsils Honey & Lemon imemistabletid põhjustada 
kõrvaltoimeid. Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid. 
 
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 Strepsils Honey & Lemon`it säilitada 

 

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
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 Strepsils Honey & Lemon sisaldab 
Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol. Üks imemistablett sisaldab 0,6 
mg amüülmetakresooli ja 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi. 
Abiained on mesi, kinoliinkollane, viinhape, piparmündi õli, sidruni õli,veeldatud  suhkur, 
veeldatud glükoos, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Strepsils Honey & Lemon välja näeb ja pakendi sisu 
Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest 
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 
20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga. 
 
või 
 
Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest 
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 90 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 
20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga. 
Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.  
Loseng (imemistablett) on kollane ja ringikujuline (läbimõõt 1,8 cm) 
 
Müügiloa hoidja: 
 
Reckitt Benckiser  (Poland) S.A. 
Ul.Okunin 1 
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 
Poola 
 
Tootjad: 
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd 
Nottingham site 
Thane Road 
Nottingham NG90 2DB 
Ühendkuningriik 
 
SIA ELVIM 
Kurzemes prospekts 3-513 
RIGA LV-1067 
LÄTI 



 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole: 
 
Kärberi 34-32 
Tallinn 13919 
Tel: 5151555 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2013 


