
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Zantac, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Ranitidiin 

 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- 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. 
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1. Mis ravim on Zantac ja milleks seda kasutatakse 
 
Zantac kuulub seedetrakti ravimite hulka, millega ravitakse haavandtõbe. Ravim pidurdab maohappe 
tootmist ning vähendab maos oleva happe ja pepsiini hulka. Ravim on suhteliselt pika toimeajaga - 
ühekordne annus toimib vähemalt 12 tundi.  
 
Täiskasvanutel ja noorukitel (12-aastased ja vanemad) on ravim näidustatud mao- või 
kaksteistsõrmikuhaavandite, refluksösofagiidi (söögitorupõletiku) raviks, gastroösofageaalse 
reflukshaiguse (maosisu tagasivool söögitorusse) sümptomaatiliseks raviks, Zollinger-Ellison’i sündroomi 
raviks ja üldanesteesia ajal tekkiva maosisaldise aspiratsiooni ennetamiseks aspiratsiooni suurenenud 
riskiga patsientidel. 
 
Lastele (vanuses 3…11 aastat) määratakse Zantac’it mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite raviks ning 
gastroösofageaalse refluksi (liigsest happest põhjustatud söögitoru- või maoprobleemide) raviks. Mõlemal 
juhul võib esineda valu või ebamugavustunne, mida tuntakse ka nimetuste all „seedehäire“, „düspepsia“ 
või „kõrvetised“. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Zantac’i võtmist  
 
Ärge võtke Zantac’it 
- kui te olete ranitidiini, või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Zantac’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Eriline ettevaatus on vajalik Zantac’iga 
- kui te olete keskealine või vanem ning teie haavandiga kaasnevad vaevused on ravile vaatamata hiljuti 

iseloomu muutnud. 
- kui teil esineb raske neerupuudulikkus, ei tohi te kasutada üle 150 mg ranitidiini ööpäevas. Ärge 

kasutage Zantac’it, kui põete porfüüriat (teatud ainevahetushaigus). 



 
Muud ravimid ja Zantac 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib Zantac’it kasutada juhul, kui arst nii soovitab. Informeerige arsti, 
kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga. 
 
 
3. Kuidas Zantac’it võtta 
 
Võtke Zantac’it alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. Zantac’i vajaliku annuse ja ravikuuri kestuse määrab arst.  
Zantac tuleb koos vähese veega alla neelata. 
 
Täiskasvanud (kaasa arvatud eakad patsiendid)/noorukid (12-aastased ja vanemad) 
Zantac tuleb nii haavandi raviks kui gastroösofageaalse reflukshaigusega seotud ülihappesuse ja 
seedehäirete korral sisse võtta tavaliselt 150 mg 2 korda ööpäevas või 300 mg õhtuti enne 
magamaminekut. Enamikel juhtudel paraneb haavand 4 nädala jooksul. Need patsiendid, kelle haavand ei 
parane 4-nädalase ravikuuri jooksul, paranevad tavaliselt pärast teist 4-nädalast ravi. Säilitusravina 
kasutatakse Zantac’it 150 mg õhtuti enne magamaminekut. Refluksösofagiidi ravi kestab 8...12 nädalat. 
Zollinger-Ellison’i sündroomiga täiskasvanud patsientidele on soovitatavaks annuseks 150 mg 3 korda 
ööpäevas, vajadusel võib arst annust suurendada. 
Mendelson`i sündroomi profülaktikaks tuleb 2 tundi enne üldanesteesiat manustada 150 mg ranitidiini. 
Raske neerukahjustuse korral võib ranitidiin organismis kuhjuda, seetõttu tuleb annust vähendada 150 mg-
ni ööpäevas. Laste ravimisel ei tohi päevane annus ületada 300 mg. Ärge ületage arsti poolt määratud 
annust. 
 
Lapsed kehakaaluga üle 30 kg vanuses 3…11 aastat 
Arst määrab lapsele sobiva annuse tema kehakaalu alusel. 
 
Mao- või kaksteistsõrmikuhaavandite ravi 
Tavaline annus on 2 mg kehakaalu iga kilogrammi kohta kaks korda ööpäevas nelja nädala vältel. 
Vajadusel võib annust suurendada 4 mg kehakaalu iga kilogrammi kohta kaks korda ööpäevas. 
Üksikannuste võtmise vahe peab olema umbes 12 tundi. Vajaduse korral võidakse raviperioodi pikendada 
8 nädalani. 
Gastroösofageaalse refluksi ravi 
Tavaline annus on 2,5 mg kehakaalu iga kilogrammi kohta kaks korda ööpäevas kahe nädala vältel. 
Vajaduse korral võib annust suurendada 5 mg kehakaalu iga kilogrammi kohta kaks korda ööpäevas. 
Üksikannuse võtmise vahe peab olema umbes 12 tundi. 
 
Kui te unustate Zantac’it võtta 
Kui teil jäi annus võtmata, siis võtke see sisse esimesel võimalusel, välja arvatud juhul kui järgmise 
annuse võtmine on praktiliselt käes. Ärge võtke kahekordset annust. 
 
Kui te kasutate Zantac’it rohkem kui ette nähtud 
Liiga suure annuse sissevõtmine ei ole eluohtlik, kuid siiski on soovitav pöörduda arsti poole. 
 
Ärge lõpetage Zantac’i võtmist ilma nõu pidamata 
On tähtis, et te võtate Zantac’it kogu ravikuuri kestel. Ärge lõpetage ravi liiga vara, isegi juhul kui te 
tunnete end paremini. Kui te ei lõpeta ravikuuri, võib kogu ravi olla mitte-efektiivne ning sümptomid 
võivad tagasi tulla. 



 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Mõned inimesed võivad olla allergilised ravimite suhtes. Kui teil tekib varsti pärast Zantac’i manustamist 
mõni järgnevatest sümptomitest, LÕPETAGE tablettide võtmine ja teavitage sellest otsekohe oma 
arsti: 
- äkki tekkiv vilisev hingamine ja valu rinnus või rindkere pingsus 
- silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse 
- nahalööve või „nõgestõbi” üle kogu keha 
-         nahapunetus, millele on iseloomulikud rõngakujulised muutused (keskel sageli vill) 
- ebaselge põhjusega palavik 
- nõrkustunne, eriti püstitõusmisel 
-         minestus          
 
Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, teavitage sellest arsti niipea kui võimalik: 
- segasustunne 
-        kõhunäärmepõletik 
- maksapõletik, mis võib põhjustada iiveldust, oksendamist, isutust, üldist halba enesetunnet, 

palavikku, sügelust, naha ja silmavalgete kollasust ja uriini tumenemist 
- südametegevuse aeglustumine, südame rütmihäired, pearinglus, väsimus või nõrkus 
- ähmane nägemine 
- nahareaktsioon, mis võib olla raskekujuline (lööve) 
- juuste väljalangemine 
- impotentsus 
- tugev kõhuvalu või valu iseloomu muutus 
- kõhulahtisus 
- õhupuudus ja väsimus 
- korduv infektsioon 
- verevalumite teke 
-         veresoontepõletik 
 
Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, teavitage sellest arsti järgmisel visiidil: 
- peavalu 
- pearinglus 
- liiges- või lihasvalu 
- neeruprobleemid (nt uriini koguse ja värvuse muutus, iiveldus, oksendamine, segasus, palavik ja 

lööve) 
-         kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus 
- depressioon 
- hallutsinatsioonid 
- ebatavalised liigutused või värisemine 
- rindade valulikkus ja/või suurenemine  
- eritus rindadest  
 
Ravim võib mõjutada vere-, uriini- ja muude analüüside tulemusi. Kui teile tehakse mõni nimetatud 
analüüsidest, teavitage arsti sellest, et saate ravi ranitidiiniga. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles 
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 



Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil või teie lapsel 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 Zantac’it säilitada 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C.  
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, 
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Zantac tabletid sisaldavad 
 
- Toimeaine on ranitidiin. Kaetud tablett sisaldab 150 mg ranitidiini (ranitidiinvesinikkloriidina). 
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, 

titaandioksiid (E171), hüdroksüpropüültselluloos.  
 
Kuidas Zantac välja näeb ja pakendi sisu 
 
Valge ringjas kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on graveeritud “GX 
EC2” või “GX EC3” ja teine külg on sile. 
 
Zantac 150 mg tabletid on pakendatud 20 või 60 kaupa. 
 
Müügiloa hoidja  
 
GlaxoSmithKline Export Ltd.  
980 Great West Road,  
Brentford, Middlesex TW8 9GS ,  
Ühendkuningriik 
 
Partii vabastamise eest vastutav tootja: 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. A., 
Grunwaldzka Str. 189, 
60-322 Poznan, 
Poola 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 8a 
11415 Tallinn 
Tel: +372 6676 900 
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