
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Dicloberl, 75 mg / 3 ml süstelahus 
Diklofenaknaatrium 

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

isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
- 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. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Dicloberl ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Dicloberli kasutamist 
3. Kuidas Dicloberli kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Dicloberli säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON DICLOBERL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Dicloberl sisaldab toimeainena diklofenaknaatriumi. See on valuvaigistav ja põletikuvastane ravim, 
mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-te) rühma. 
 
Dicloberl süstelahus on näidustatud valu ja reumaatiliste haiguste raviks. 
 
Dicloberli süstelahust kasutatakse ägeda ja raske valu raviks: 
- lihaste, liigeste, liigesekapslite, ja lülisamba põletikuliste ning degeneratiivsete reumaatiliste 
haiguste korral. 
- trauma- ja operatsioonijärgsete põletikust ja paistetusest tingitud valulike seisundite korral. 
- sapi ja neerukividest tingitud koolikute korral. 
 
Märkus. Süstelahuse kasutamine on näidustatud ainult siis, kui on vajalik kiire ravitoime algus või kui 
suukaudseid ravimeid ega suposiite (ravimküünlaid) ei saa mingil põhjusel kasutada. 
Diklofenaki süstelahust tohib kasutada ainult täiskasvanutel. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DICLOBERLI KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Dicloberli 
 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) diklofenaknaatriumi või Dicloberli mõne koostisosa suhtes; 
- kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite 

(MSPVA-te) või atsetüülsalitsüülhappe suhtes, nt astmahood, nina limaskesta tursed või 
nahareaktsioonid pärast selliste ravimite kasutamist; 

- kui teil esineb ebaselge põhjusega vereloomehäire; 
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand (peptiline haavand) või verejooks või kui teil 

on neid varem esinenud rohkem kui kahel korral; 
- kui teil on varem esinenud ravist MSPVA-tega tingitud mao või soolte verejooksu või 

mulgustumist; 
- kui teil on esinenud ajuverejookse (tserebrovaskulaarset veritsust) või teisi aktiivseid sisemisi 

verejookse; 



- kui teil on raske maksa- või neeruhaigus; 
- kui teil on raske südamepuudulikkus; 
- kui teil on diagnoositud südamehaigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus, näiteks kui teil on 

esinenud südameatakk, insult, “mini-insult” (ehk transitoorne ajuisheemia, TIA) või südame või 
aju veresoonte ummistumine või kui teil on olnud veresoonte ummistuse eemaldamise lõikus 
või šunteerimine. 

- kui teil on olnud vereringehäired (perifeersete arterite haigus) 
- kui teil on raseduse viimane trimester. 
 
Dicloberli ei tohi kasutada lapsed või alla 18-aastased noorukid. 
Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada kasutades väikseimat efektiivset annust lühima aja vältel. 
 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dicloberl: 
 
Mao ja seedetrakti ohutus: 
Kui te kasutate teatud teisi ravimeid, mis suurendavad haavandite või veritsuse riski, eelkõige teisi 
mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVA-d), tutvuge lõiguga „Kasutamine koos teiste 
ravimitega“. 
Kõrvaltoimete vähendamiseks võidakse teile määrata väikseim annus nii lühikeseks ajaks kui võimalik. 
 
 
Eakad patsiendid: 
Eakatel patsientidel on suurem risk sellist tüüpi ravimitest (MSPVA-test) tingitud kõrvaltoimete 
tekkimiseks, eelkõige mao või soolte verejooksude ja mulgustumise tekkimiseks, mis võivad osutuda 
ka surmavaks. Seetõttu peab arst eakaid patsiente eriti hoolikalt jälgima. 
 
Mao või soolte verejooks, haavandumine või mulgustumine: 
Mao või soolte verejooksudest, haavandumistest või mulgustumistest, mis võivad lõppeda surmaga, on 
teatatud MSPVA-te kasutamisel ükskõik millal ravi ajal koos hoiatavate sümptomite või eelnevate 
tõsiste mao või soolte nähtude anamneesiga või ilma nendeta. 
 
Teil on suurem risk mao või soolte verejooksu, haavandumise või mulgustumise tekkeks: 
- kui te kasutate suuremaid annuseid; 
- kui teil on esinenud haavandeid, eelkõige juhul, kui nende tüsistusteks on verejooks või 

mulgustus (vt lõiku "Ärge kasutage Dicloberli"); 
- kui teil on esinenud mao või sooltega seotud kõrvaltoimeid; 
- kui te olete eakas; 
- kui te kasutate teatud teisi ravimeid, mis suurendavad haavandite või verejooksu tekkeohtu (vt 

lõiku „Kasutamine koos teiste ravimitega“). 
 
Sellistel juhtudel võib teie arst paluda teil selle ravimi kasutamise ajal korrapäraselt läbivaatustel käia. 
Teie arst võib teile riski vähendamiseks määrata kombinatsioonravi (nt misoprostooli või 
prootonpumba inhibiitoritega). 
 
Kui teil tekivad ravi ajal mao või soolte veritsus või haavandid, lõpetage Dicloberli 
kasutamine. Öelge oma arstile kohe, kui teil tekivad mingid ebaharilikud sümptomid 
kõhupiirkonnas. 
 
Teised mao ja soolte haigused, nagu Crohni tõbi ja haavandiline koliit, võivad MSPVA-te toimel 
ägeneda. Öelge oma arstile, kui teil esineb mõni nendest haigustest (vt lõik 4 „Võimalikud 
kõrvaltoimed“). 
 
Toimed südamele ja veresoontele: 
 



Ravimid (nt Dicloberl) võivad vähesel määral suurendada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või 
insuldi riski. Igasugune risk on suurem suurte annuste ja pikaajalise ravi korral. Ärge ületage 
soovitatavat annust või ravi kestust. 
 
 
Enne diklofenaki võtmist teavitage oma arsti: 
• kui te suitsetate 
• kui teil on suhkurtõbi 
• kui teil on rinnaangiin (stenokardia), esinenud trombe, kõrgenenud vererõhk või tõusnud 
verelipiidide (kolesterooli- või triglütseriidide) tase. 
Nahareaktsioonid: 
Väga harva on ravi ajal MSPVA-tega täheldatud tõsiseid nahareaktsioone koos punetuse ja villidega. 
Mõned nendest reaktsioonidest võivad olla eluohtlikud (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Näib, 
et nende reaktsioonide tekkerisk on patsientidel suurem esimese ravikuu jooksul. Kui teil tekivad 
nahalööbed, suu või nina limaskesta kahjustus või mingid muud allergilise reaktsiooni nähud, lõpetage 
Dicloberli kasutamine ja pöörduge kohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse. 
 
Toimed maksatalitlusele: 
Öelge oma arstile või apteekrile, kui teil on maksaprobleemid, sest teie seisund võib ravi tõttu 
diklofenakiga halveneda. Kui te peate diklofenaki kasutama pikema aja vältel või korduvalt, kontrollib 
teie arst korrapäraselt teie maksatalitlust. 
 
Teised märkused: 
 
Teie arst otsustab, kas Dicloberli kasutamise kasulikud toimed kaaluvad teie puhul üles 
võimalikud ohud 
- kui teil on teatud pärilikud vereloomehäired (nt äge vahelduv porfüüria); 
- kui teil on teatud autoimmuunhaigused (süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi 

sidekoehaigus). 
 
Teie arst jälgib teid eriti hoolikalt 
- kui teil seisab ees operatsioon. Öelge enne operatsiooni oma arstile või hambaarstile, et te 

kasutate Dicloberli; 
- kui teil esineb allergiaid (nt teistest ravimitest tingitud nahareaktsioonid, astma, heinapalavik), 

pikaajalised nina limaskestade tursed või pikaajalised häired, mis põhjustavad hingamisteede 
kitsenemist; 

- kui teil on neeru- või maksaprobleemid, 
- kui teil on probleeme vere hüübimisega. 

 
Teised võimalikud reaktsioonid 
 
- Raskeid ja ägedaid allergilisi reaktsioone (nt anafülaktilist šokki) on täheldatud väga harva. 

Dicloberli manustamise järel tekkiva allergilise reaktsiooni esimeste nähtude ilmnemisel tuleb 
ravimi kasutamine lõpetada ja kohe pöörduda oma arsti poole või lähimasse haiglasse. 

 
- Nagu teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) puhul võib ka diklofenak 

maskeerida nakkusenähte ja sümptomeid. Infektsiooninähtude (nt punetus, turse, 
ülekuumenemine, valu, palavik) ilmnemisel või süvenemisel pöörduge kohe arsti poole! 

 
- Kui te kasutate valuvaigisteid pikka aega, võib tekkida peavalu, mida ei tohi ravida selle ravimi 

suuremate annustega. Kui teil tekib vaatamata diklofenaki kasutamisele sageli peavalu, pöörduge 
nõu saamiseks oma arsti poole! 

 



- Kui te kasutate korrapäraselt valuvaigisteid ja eelkõige juhul, kui te kasutate kombineerituna 
mitut valuleevendavat ainet, võib see põhjustada püsivat neerukahjustust, millega kaasneb 
neerupuudulikkuse oht (analgeetiline nefropaatia). 

 
Lapsed ja noorukid: 
Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Dicloberli kasutada, sest toimeaine sisaldus selles on liiga 
suur. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Kui te kasutate ravimeid, mis langetavad teie veresuhkru taset, kontrollib teie arst aega-ajalt teie 
veresuhkru taset. 
 
Dicloberli kasutamine samal ajal järgmiste ravimitega võib suurendada nende ravimite sisaldust 
veres: 
 
- digoksiin (ravim südame rütmihäirete või südamepuudulikkuse raviks); 
- fenütoiin (krambivastane ravim); 
- liitiumi (teatud psühhiaatriliste häirete ravim); 
- kaaliumi säästvad diureetikumid (teatud ravimid, mis viivad organismist vett välja). 
 
Teie arst kontrollib liitiumisisaldust teie veres ja võib otsustada jälgida digoksiini-, fenütoiini- või 
kaaliumitasemeid. 
 
Dicloberl võib nõrgendada järgmiste ravimite toimet: 
- organismist vett välja viivad ravimid (diureetikumid); 
- vererõhku langetavad ravimid (hüpertensioonivastased ravimid); 
- AKE inhibiitorid ja angiotensiin II antagonistid (ravimid, mis on mõeldud südamepuudulikkuse ja 

kõrgvererõhutõve raviks). Samaaegsel kasutamisel võib suureneda neeruprobleemide tekkeoht. 
 
Dicloberl võib tugevdada järgmiste ravimite toimet: 
- vere hüübimist pärssivad ravimid (antikoagulandid), nagu varfariin. Lisaks võib suureneda mao 

või soolte haavandumise või verejooksude tekkeoht. 
 
Dicloberli kasutamine samal ajal järgnevate ravimitega võib suurendada mao või soolte 
haavandumise või verejooksude tekkeohtu ning seda tuleb vältida. 
- Teised mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA). 
- Suukaudselt manustatavad kortikosteroidid (ravimid, mida kasutatakse põletike raviks). 
- Hüübimisvastased ravimid, nagu atsetüülsalitsüülhape. 
- Antidepressandid, mis kuuluvad selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite hulka (SSTI-d). 
 
Dicloberl võib põhjustada kõrvaltoimeid koos järgmiste ravimitega: 
- metotreksaat (vähi- või reumavastane ravim). Kui seda võetakse 24 tundi enne või pärast 

Dicloberli kasutamist, võib metotreksaadi kontsentratsioon veres suureneda ja selle kõrvaltoimed 
tugevneda; 

- tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siiratud organite või kudede äratõukereaktsioonide 
ärahoidmiseks ja ka reuma raviks). MSPVA-d võivad tugevdada tsüklosporiini kahjulikku toimet 
neerudele; 

- probenetsiid või sulfiinpürasoon (podagra ravimid) võivad aeglustada diklofenaki eritumist 
organismist. See võib põhjustada diklofenaki kuhjumist organismi ja tugevdada selle 
kõrvaltoimeid. 

 



Dicloberli  kasutamine koos toidu ja joogiga 
 
Dicloberli kasutamise ajal ei tohi tarvitada alkoholi. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Rasedus 
 
Kui te rasestute ravi ajal, öelge seda oma arstile. Dicloberli tohib esimese kuue raseduskuu jooksul 
kasutada ainult siis, kui teie arst on seda öelnud. Seda ei tohi kasutada kolme viimase raseduskuu 
jooksul. 
 
Diklofenaknaatrium võib vähendada rasestumise tõenäosust. Te peate oma arsti teavitama, kui te 
soovite rasestuda või kui teil on probleeme rasestumisega. 
 
Imetamine 
 
Toimeaine diklofenaknaatrium võib erituda väikestes kogustes ka rinnapiimaga. Ei ole teada, et see 
avaldaks negatiivset mõju imikule, seetõttu ei ole lühiajalise kasutamise puhul vaja rinnaga toitmist 
katkestada. Kui ravimit määratakse aga pikemaks ajaks või suuremates annustes, tuleb kaaluda 
imetamise katkestamist. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 
Dicloberl võib põhjustada kõrvaltoimeid, nt väsimust ja pearinglust, eelkõige kombineerimisel 
alkoholiga. Kõrvaltoimete esinemisel ärge juhtige autot ega töötage masinatega! 
 
Oluline teave mõningate Dicloberli koostisainete suhtes 
 
Ravim sisaldab 105 mg bensüülalkoholi 3 ml kohta. 
 
 
3. KUIDAS DICLOBERLI KASUTADA 
 
Kasutage Dicloberli alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Annustamine: 
 
Täiskasvanud 
Ühekordne Dicloberli süste (võrdub 75 mg diklofenaknaatriumiga). 
Ka süstepäeval ei tohi 150 mg koguannust ületada. 
 
Meetod ja kasutamise kestus: 
Dicloberli manustab teile teie arst. Seda süstitakse tuharalihasesse (intragluteaalselt). 
Dicloberli ei tohi süstida põletikulisse ega infektsiooniga piirkonda. 
Raske allergilise reaktsiooni võimaliku tekkeohu tõttu tuleb patsienti jälgida vähemalt ühe tunni 
jooksul pärast Dicloberli süstimist. 
Teie raviarst otsustab kasutamise kestuse üle, kuid tavaliselt manustatakse ainult üks süste. Kui ravi on 
vaja jätkata, tuleb kasutada suposiite (ravimküünlaid) või suukaudselt manustatavaid ravimvorme. 
 
Kui teil on tunne, et Dicloberli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 



Kui teile manustatakse Dicloberli rohkem kui ette nähtud: 
Üleannustamine võib põhjustada sümptomeid, nagu peavalu, pearinglus, uimasus ja teadvuse kadu 
(lastel võib tekkida ka krampe), kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine. Lisaks võivad tekkida ka mao või 
soolte verejooks ning maksa ja neerude talitlushäired. Veel võib esineda vererõhu langust, raskendatud 
hingamist (hingamisdepressioon) ning naha ja suu või nina limaskesta tõmbumist siniseks/punaseks 
(tsüanoos). 
 
Spetsiifilist antidooti ei ole. 
 
Üleannustamise kahtluse korral võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise 
meditsiini osakonda ja võtke see infoleht endaga kaasa. Mürgistuse raskusastme alusel otsustatakse 
seal vajalike meetmete üle. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Dicloberl põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st) 
 
Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, mao või soolte mikroverejooksud, mis võivad 
erandjuhul põhjustada punaste vererakkude puudust (aneemiat). 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 inimesel 100-st) 
 
Seedetrakti häired: seedehäired (düspepsia), kõhupuhitus (meteorism), kõhukrambid, isutus, mao- või 
soolte haavandid (võimalik, et koos verejooksu ja mulgustumisega). 
Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve ja nahasügelus. 
Maksa ja sapiteede häired: maksaensüümide sisalduse suurenemine veres. 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: paiksed kõrvaltoimed süstekohal (kõrvetustunne, 
koekahjustused, nagu steriilne abstsess, rasvkoe ja naha nekroos). 
 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 1000-st) 
 
Seedetrakti häired: veriokse (hematemees), veriroe (meleena), verine kõhulahtisus. 
Ülakõhu tugevate valude, vereoksenduse ja rooja tumedaks värvumise puhul või vere esinemisel 
roojas tuleb Dicloberli kasutamine lõpetada ja kohe arsti poole pöörduda. 
Neerude ja kuseteede häired: veepeetus (tursed), eelkõige kõrge vererõhu või neeruprobleemidega 
patsientidel. 
Naha ja juuste kahjustused: juuste väljalangemine. 
Immuunsüsteemi häired: nõgestõbi (urtikaaria). 
Maksa ja sapiteede häired: maksakahjustus, eelkõige pikaajalise ravi puhul, äge maksapõletik 
(hepatiit) koos naha või silmavalgete kollaseks värvumisega (kollatõbi) või ilma, mis võib väga harva 
kulgeda väga raskelt, isegi siis, kui selle eelnevad nähud puuduvad. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st) 
 
Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid, mis on tingitud ravimi abiainest bensüülalkoholist. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui 1 kasutajal 10 000-st) 
 
Südame ja vaskulaarsed häired: südamepekslemine (palpitatsioonid), veepeetus (tursed), 
südamepuudulikkus, südameinfarkt, vererõhu tõus. Ravimid nagu Dicloberl võivad vähesel määral 
suurendada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või insuldi riski. 



Vere ja lümfisüsteemi häired: vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, 
pantsütopeenia, agranulotsütoos). Nende esmased sümptomid võivad olla palavik, kurguvalu, suu 
limaskesta pindmised haavandid, gripitaolised vaevused, suur väsimus, ninaverejooks ja 
nahaverevalumid. 
Selliste nähtude ilmnemisel lõpetage Dicloberli kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole. Ärge 
proovige seda ise valuvaigistite või palavikualandajatega ravida. 
Hemolüütiline aneemia (punaste vererakkude puudus, mis on tingitud nende lagunemisest). 
Närvisüsteemi häired: tundlikkushäired, maitsetundlikkuse häired, mäluhäired, desorientatsioon, 
krambid, värin. 
Silma kahjustused: nägemise hägustumine, topeltnägemine. 
Kõrva ja labürindi kahjustused: helin kõrvus (tinnitus), kuulmishäired. 
Seedetrakti häired: suu limaskesta põletik (stomatiit), keelepõletik (glossiit), söögitoru kahjustus 
(kahjustuskolded söögitorus), kõhukinnisus, jämesoole veritsev põletik (koliit), Crohni tõve või 
haavandilise koliidi süvenemine (jämesoole teatud põletikud, millega kaasnevad haavandid), 
kõhunäärmepõletik (pankreatiit), soolte ahenemine. 
Neerude ja kuseteede häired: neerukoe kahjustus (interstitsiaalne nefriit, papillaarne nekroos), millega 
võivad kaasneda ägedad neeruprobleemid (neerupuudulikkus), valkude esinemine uriinis 
(proteinuuria) ja/või vere esinemine uriinis (hematuuria), nefrootiline sündroom [veepeetus (turse) ja 
väljendunud valgueritus uriiniga]. 
Uriinierituse vähenemine, veepeetus (turse) ja üldine halb enesetunne võivad viidata neeruprobleemile 
või neerupuudulikkusele. Ülalmainitud sümptomite ilmnemisel või süvenemisel peate te Dicloberli 
kasutamise lõpetama ja kohe arsti poole pöörduma. 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: nahalööve koos punetusega (ekseem, erüteem, eksanteem), 
valgustundlikkus, naha paikne verevalum, rasked nahareaktsioonid, nagu villiline nahalööve (nt 
Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs või Lyelli sündroom). 
Infektsioonid ja infestatsioonid: mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA-te) kasutamise 
ajal tekkinud infektsiooniga seotud põletike süvenemine (nt nekrotiseeriva fastsiidi teke). 
Infektsiooninähtude (nt punetus, turse, ülekuumenemine, valu, palavik) ilmnemisel või süvenemisel 
Dicloberli kasutamise ajal pöörduge kohe arsti poole. 
Diklofenaki kasutamise ajal on täheldatud meningiidi sümptomeid, mille põhjuseks ei ole nakkus 
(aseptiline meningiit); sinna hulka kuuluvad tugevat peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, kaela 
kangus või teadvuse hägustumine. Risk on suurenenud ka patsientide puhul, kes juba põevad teatud 
autoimmuunhaigusi (nagu süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi sidekoehaigus). 
Immuunsüsteemi häired: rasked üldised allergilised reaktsioonid. Need võivad ilmneda näo, keele ja 
kõripiirkonna tursena koos hingamisteede ahenemise, hingelduse, südamepekslemise ja vererõhu 
langusega, mis võivad viia eluohtliku šokini. 
Kui ilmneb kas või üks nendest sümptomitest (mis võib juhtuda ka ravimi esmakordsel kasutamisel), 
tuleb kohe arsti poole pöörduda. 
Veresoonte põletik (vaskuliit), kopsupõletik (pneumoonia). 
Psühhiaatrilised häired: psühhootilised reaktsioonid, depressioon, ärevus, luupainajad. 
 
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. 
 
 
5. KUIDAS DICLOBERLI SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 

Ärge kasutage Dicloberli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pappkarbil ja ampullil. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 

Säilitamistingimused: 
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. 



 
Hoida originaalpakendis, et kaitsta valguse eest. 
 
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. LISAINFO 
 

Mida Dicloberl, 75 mg / 3 ml süstelahus sisaldab 
 

- Toimeaine on diklofenaknaatrium. Iga 3 ml süstelahuse ampull sisaldab 75 mg 
diklofenaknaatriumi. 

- Abiained on propüleenglükool, bensüülalkohol, atsetüültsüsteiin, mannitool, 1 N 
naatriumhüdroksiidi lahus, süstevesi. 

 

Kuidas Dicloberl välja näeb ja pakendi sisu 
 

Selge värvitu süstelahus 3 ml mahuga läbipaistvast klaasist ampullis. 
Pakendis on 1, 5 või 30 ampulli. 
 
Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja 
 

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) 
Glienicker Weg 125 
12489 Berliin 
Saksamaa 
 
Tootjad 
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) 
Glienicker Weg 125 
12489 Berliin 
Saksamaa 
 
ja 
 
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services srl 
Via sette Santi 3 
50131 Florence 
Itaalia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 
Paldiski mnt 27/29 
10612 Tallinn 
Eesti 
 

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2014 


