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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

GeloMyrtol, 120 mg gastroresistentsed pehmekapslid 
 

Standardiseeritud mürtool 
 
 
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, 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 GeloMyrtol ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne GeloMyrtol’i võtmist 
3. Kuidas GeloMyrtol’i võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas GeloMyrtol’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on GeloMyrtol ja milleks seda kasutatakse 
 
GeloMyrtol on taimse päritoluga ravim, toimeaine standardiseeritud mürtool saadakse taimede 
eeterlikest õlidest. Sekreedi vedeldamiseks sinusiidi ja bronhiidi korral. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne GeloMyrtol’i võtmist 
 
Ärge võtke GeloMyrtol’i 
- kui olete standardiseeritud mürtooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline. 
 
Muud ravimid ja GeloMyrtol 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
GeloMyrtol’i võib raseduse ajal kasutada. 
Rasvlahustuvate omaduste tõttu tuleb arvesse võtta GeloMyrtol’i eritumist rinnapiima. Ravi vajadusel 
tuleb lõpetada imetamine või ravimit mitte võtta.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei kohaldata. 
 
GeloMyrtol sisaldab sorbitooli 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
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3. Kuidas GeloMyrtol’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.  
 
Tavaline annus on:  
 
Üle 10-aastased lapsed, noorukid ja täiskasvanud võtavad ägeda põletiku puhul 2 kapslit 4...5 korda 
ööpäevas. Kroonilise haiguse puhul 2 kapslit 3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka 
säilitusravi korral. 
Alla 10-aastased lapsed võtavad ägeda põletiku puhul 1 kapsli 4...5 korda ööpäevas. Kroonilise 
haiguse puhul 1 kapsel 3 korda ööpäevas. Selline annus on soovitatav ka säilitusravi korral. 
 
Kroonilise bronhiidi korral hommikuse köhimise kergendamiseks võtta 2 kapslit GeloMyrtol’i õhtul 
enne magamaminekut. Alla 10-aastased lapsed võtavad sel juhul 1 kapsli GeloMyrtol’i. 
 
Kapsel neelata alla tervelt (mitte närida) koos rohke jaheda vedelikuga pool tundi enne sööki. 
Viimase annuse võib võtta enne magamaheitmist. 
Kui teil on tunne, et GeloMyrtol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate GeloMyrtol’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate GeloMyrtol’i rohkem kui ette nähtud, pöörduge niipea kui võimalik arsti poole. 
Ülisuurte annuste puhul võivad esineda iiveldus, oksendamine, krambid, harvadel juhtudel 
hingamisraskused. Kui patsient vajab viivitamatut arstiabi, kutsuge kiirabi. 
 
Kui te unustate GeloMyrtol’i võtta  
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim 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. 
Üksikjuhtudel võib esineda mao-soole vaevusi, olemasolevad neeru- ja sapikivid võivad hakata 
liikuma. Üksikjuhtudel on esinenud ülitundlikkusnähte (nt nahalööve, näoturse, õhupuudus ja 
vereringehäired). 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
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 GeloMyrtol’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.  
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
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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 GeloMyrtol sisaldab 
 
- Toimeaine on standardiseeritud mürtool. 
- Teised koostisosad on keskmise ahelaga triglütseriidid, želatiin, glütserool, 

hüpromelloosatsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat, sorbitooli lahus (mittekristalliseeruv), 
naatriumlaurüülsulfaat, talk, dekstriin, ammooniumglütsürisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape. 

 
Kuidas GeloMyrtol välja näeb ja pakendi sisu 
 
Värvimata läbipaistvad pehmed želatiinkapslid. Üks blister sisaldab 10 kapslit. Karbis on 2, 5 või 10 
blistrit. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG 
Kieler Straße 11 
25551 Hohenlockstedt 
Saksamaa 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
KBM Pharma OÜ 
Tähtvere 4 
51007 Tartu 
Tel: + 372 7338080 
 
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013 
 


