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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Clarinase, 10 mg/240 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 
Loratadiin ja pseudoefedriinsulfaat 

 
Enne ravimi kasutamist 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. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Clarinase ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Clarinase võtmist 
3. Kuidas Clarinase’t kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Clarinase’t säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Clarinase ja milleks seda kasutatakse 
 
Clarinase tabletid sisaldavad allergiavastase (antihistamiinse) ja turset alandava (dekongestiivse) 
ravimi kombinatsiooni. Antihistamiinsed ained aitavad leevendada allergilisi ja üldisi 
külmetushaiguste sümptome, pärssides organismi poolt toodetava aine, histamiini, toimet. 
Dekongestiivsed ained aitavad leevendada nina limaskesta turset.  
 
Näidustused:  
Hooajalise allergilise riniidi sümptomaatiline ravi nina limaskestade turse korral. 
 
Clarinase tabletid vähendavad allergilise riniidi (heinanohu) haigustunnuseid: aevastamine, vesine 
nohu, nina ja silmade sügelemine, ninakinnisus. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Clarinase võtmist 
 
Ärge võtke Clarinase’t 
- kui olete loratadiini, pseudoefedriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 

suhtes allergiline. 
Pseudoefedriini sisalduse tõttu ärge võtke Clarinase’t 
- kui te kasutate südame- või vererõhuravimeid; 
- kui teil on glaukoom, urineerimishäired, kuseteede sulgus, kõrge vererõhk, südame- või 

veresoontehaigus, hüpertüreoos (kilpnäärme aktiivsuse tõus) või olnud insult; 
- Informeerige oma arsti kui te kasutate mõnda monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma 

kuuluvat antidepressanti või olete lõpetanud selle ravimi kasutamise viimase 14 päeva jooksul. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Clarinase järgmiste seisundite korral, kuna sel juhul 
olete te eriti tundlik ravimis sisalduva pseudoefedriini toimele 
- kui te olete 60-aastane või vanem, sest vanemad inimesed võivad olla selle ravimi suhtes 

tundlikumad; 
- kui teil on silmahaigusi (nagu silmasisese rõhu tõus või glaukoom), suhkruhaigus, ahendav e 

stenoseeriv haavandtõbi, kaksteistsõrmiksoole sulgus, põiekaela kitsenemine, kunagi olnud 
bronhospasm, eesnäärme suurenemine või maksa, neerude või kusepõie häireid; 
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- kui teile planeeritakse teha kirurgilist protseduuri, kuna võib osutuda vajalikuks mõneks 
päevaks Clarinase-ravi katkestada; 

- kui te kasutate digitaalist - ravimit, mida kasutatakse mõnede südamehaiguste ravi korral, kuna 
siis võib osutuda vajalikuks Clarinase annuse korrigeerimine; 

- kui te võtate vererõhu ravimeid α-metüüldopa, mekamüülamiin, reserpiin, veratrumi alkaloidid 
ja guanetidiin, kuna vajalikuks võib osutuda ravimi annuse korrigeerimine; 

- kui te võtate nina limaskesta turset alandavaid ravimeid e dekongestante (suukaudseid või 
ninasiseseid), söögiisu vähendajaid (dieedi ravimid) või amfetamiine, kuna need ravimid koos 
Clarinase’ga võivad tõsta vererõhku; 

- kui te võtate migreeni raviks ergotalkaloide (nt dihüdroegotamiin, ergotamiin või 
metüülergometriin), kuna need ravimid koos Clarinase’ga võivad tõsta vererõhku; 

- kui te võtate linesoliidi, bromokriptiini, kabergoliini, lisuriidi ja pergoliidi, kuna need ravimid 
koos Clarinase’ga võivad tõsta vererõhku; 

- kui te võtate antatsiide, kuna need võivad Clarinase toimet võimendada; 
- kui te võtate kaoliini, kuna see võib Clarinase toimet vähendada. 
 
Enne Clarinase võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Muud ravimid ja Clarinase 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Laboratoorsed analüüsid 
Kui teile on ette nähtud nahatestid allergeenidega, ärge kasutage Clarinase tablette kaks päeva enne 
teste, kuna see ravim võib muuta testi tulemust. 
 
Sportlastel võib Clarinase tablettide kasutamine anda positiivse dopingutesti tulemuse. 
 
Clarinase koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Clarinase tablette võib võtta söögiaegadest sõltumatult. 
 
Clarinase ei võimenda alkohoolsete jookide toimet. 
 
Rasedus ja imetamine 
Raseduse ajal ei tohi Clarinase tablette kasutada. 
Clarinase kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav. 
Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kui ravimit kasutatakse soovitatud annuses, ei tohiks see põhjustada unisust või tähelepanu langust. 
Väga harva tunnevad mõned inimesed end siiski unisena ja sel juhul tuleks hoiduda liiklusvahendi 
juhtimisest või mehhanismide käsitsemisest. 
 
Clarinase sisaldab sahharoosi 
Clarinase tabletid sisaldavad sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et teil esineb mõningate suhkrute 
talumatus, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga. 
 
 
3. Kuidas Clarinase't kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Ärge võtke Clarinase tablette rohkem ega sagedamini kui pakendi infolehel soovitatud. 
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Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: võtke üks Clarinase tablett üks kord päevas koos klaasitäie 
veega, kas koos toiduga või ilma. Tablett neelata tervelt, mitte purustada, närida ega imeda enne 
neelamist. 
 
Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 10 päeva, kui arst ei ole teisiti määranud. 
 
Ravi tuleb katkestada kõrge vererõhu, ebaregulaarse südame töö või südame löögisageduse tõusu, 
iivelduse, peavalu või peavalu ägenemise korral. 
 
Kui te võtate Clarinase’t rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise korral informeerige sellest viivitamatult oma arsti või apteekrit. 
 
Kui te unustate Clarinase’t kasutada 
Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui saate. Pärast seda pöörduge tagasi 
tavapärase annustamise juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Clarinase kasutamise 
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 kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki. 
Konsulteerige arsti või apteekriga kui teil tekib Clarinase kasutamisel püsiv, häiriv või teie arvates 
ohtlik reaktsioon. 
 
Sagedased Clarinase 10 mg/240 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel 
esinevad kõrvaltoimed on närvilisus, isutus, unisus, unehäired, pearinglus, hüperaktiivsus, suukuivus 
ja väsimus. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed on südametegevuse kiirenemine või ebaregulaarne südametegevus, 
ninaverejooksud, ninalimaskesta põletik, kõhukinnisus ja iiveldus. 
 
Clarinase turustamise ajal on väga harva teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: äge allergiline 
reaktsioon, peapööritus, vererõhu tõus, köha, hingamisteede kitsenemine, probleemid maksaga, 
urineerimisraskused ja juuste väljalangemine. 
Ainult loratadiini kliinilistes uuringutes ja turustamise ajal on esinenud söögiisu suurenemist, löövet 
ja seedehäireid. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5. Kuidas Clarinase't säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte hoida sügavkülmas. Hoida originaalpakendis, valguse ja 
niiskuse eest kaitstult. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutusi tablettide välimuses. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata 
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
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6. Pakendi sisu ja muu teave 

 

Mida Clarinase sisaldab 

 
- Toimeained on loratadiin 10 mg ja pseudoefedriinsulfaat 240 mg. 
- Abiained on: tableti sisu - hüdroksüpropüülmetüültselluloos, etüültselluloos, kahealuseline 

kaltsiumfosfaatdihüdraat, povidoon, ränidioksiid ja magneesiumstearaat; kilekate – 
makrogool 3350, hüdroksüpropüülmetüültselluloos 2910, OPASPRAY valge K-1-7000 
(titaandioksiid E171, hüdroksüpropüültselluloos E463), sahharoos, makrogool 400, karnauba 
vaha ja valge mesilasvaha. 

 
Kuidas Clarinase välja näeb ja pakendi sisu 

 
Clarinase tablett on valge kuni kreemikas, ovaalne, kaksikkumer, mõlemalt küljelt sile kaetud tablett. 
Clarinase tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 7 tabletti pakendis. 
 
Müügiloa hoidja 

 
Bayer UAB 
Žirmunu 68A 
LT-09124 Vilnius 
Leedu 
 
Tootjad: SP Labo NV, Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgia; 
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031BN Haarlem, Holland. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Bayer OÜ 
Lõõtsa 2 
11415 Tallinn 
Tel: +372 655 8565 
 
Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014 


