Pakendi infoleht: teave kasutajale
Strepsils Intensive, 8,75 mg losengid
Flurbiprofeen
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 või apteeker on teile
selgitanud.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust
arstiga.
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.
Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Strepsils Intensive ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Intensive võtmist
3. Kuidas Strepsils Intensive’t võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Strepsils Intensive’t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave
1. Mis ravim on Strepsils Intensive ja milleks seda kasutatakse
Strepsils Intensive sisaldab toimeainet flurbiprofeen. Flurbiprofeen kuulub ravimite gruppi, mida
nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d). Need ravimid on valuvaigistava,
põletikuvastase ja palavikku alandava toimega. Strepsils Intensive’t kasutatakse kurgupõletiku sümptomite,
nagu kurgu kähedus, valu ja paistetus, leevendamiseks.
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Intensive kasutamist
Ärge kasutage Strepsils Intensive’t
kui olete flurbiprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
kui olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise MSPVA suhtes;
kui teil on kunagi pärast atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise MSPVA kasutamist tekkinud
astma, ootamatu hingeldus, nohu, näopaistetus või sügelev lööve (nõgestõbi);
- kui teil on või on kunagi olnud haavand või veritsus (kaks või rohkem maohaavandi episoodi) maos või
sooltes;
- kui teil on pärast MSPVA-de võtmist olnud seedetrakti verejooks või perforatsioon, raske kuluga koliit
või vere hüübimishäired;
- kui te kasutate teisi MSPVA-sid (nagu tselekoksiib, ibuprofeen, diklofenaknaatrium jne.);
kui teie raseduse lõpuni on jäänud vähem kui 3 kuud;
kui teil on või on olnud raske südame, -neeru- või maksapuudulikkus;
kui te olete alla 12-aastane.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Strepsils Intensive võtmist pidage nõu oma arstiga:
-

kui teil on kunagi olnud astma;
kui teil on bakteriaalne infektsioon (kollakasrohelise rögaga köha, valulikud põskkoopad, kurguvalu);
kui teil on probleeme neerude või maksaga;
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-

kui teil on probleeme südamega, varasem insult või te arvate, et teil võivad need seisundid tekkida (nt
kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase või te suitsetate);
kui teil on kõrge vererõhk;
kui teil on krooniline autoimmuunhaigus (kaasa arvatud süsteemne erütematoosne luupus);
kui teil on regulaarsed peavalud;
kui teil on mõni tõsine nahareaktsioon (kaasa arvatud Stevensi-Johnsoni sündroom);
kui te olete eakas, sest siis teil võivad tõenäolisemalt tekkida selles infolehes loetletud kõrvaltoimed.

Erihoiatused
Ravimid, nagu Strepsils Intensive, võivad olla seotud südameataki (müokardiinfarkt) või insuldi tekke riski
vähese suurenemisega. See risk on tõenäolisem suurte annuste ja pikaajalise ravi puhul. Ärge ületage
soovituslikku annust ega ravi kestust (3 päeva).
Kui teil on probleeme südamega, varasem insult või te arvate, et teil on nende seisundite tekkimise oht
(näiteks kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase või olete suitsetaja), peate te
konsulteerima oma arsti või apteekriga.
Muud ravimid ja Strepsils Intensive
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti, kui kasutate:
-

atsetüülsalitsüülhapet väikeses annuses (kuni 75 mg päevas),
kõrge vererõhu või südamepuudulikkuse ravimeid,
uriinihulka suurendavaid ravimeid (diureetikumid, sh kaaliumisäästvad ravimid),
ravimeid vere vedeldamiseks (antikoagulandid),
podagra ravimeid,
teisi MSPVA-sid või steroide (nagu tselekoksiib, ibuprofeen, diklofenaknaatrium või prednisoloon),
mifepristooni (ravim raseduse katkestamiseks),
kinoloonirea antibiootikume (nagu tsiprofloksatsiin),
tsüklosporiini või takroliimust (immuunreaktsiooni pärssivad ravimid),
fenütoiini (epilepsiaravim),
metotreksaati (vähivastane ravim),
liitiumi või selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSTI-d) (depressiooni ravi),
suukaudseid diabeedivastaseid ravimeid (diabeedi ravi),
zidovudiini (HIV-ravi).

Strepsils Intensive koos alkoholiga
Strepsils Intensive ravi ajal tuleb vältida alkoholi kasutamist.
Rasedus ja imetamine
Strepsils Intensive losengid kuuluvad ravimite gruppi, mis võivad mõjutada naiste viljakust. See mõju on
pöörduv ravimi manustamise lõpetamisel. Ei ole tõenäoline, et losengide lühiajaline kasutamine võiks
mõjutada teie rasestumist, siiski, konsulteerige enne selle ravimi võtmist arstiga, kui teil on probleeme
rasestumisega.
Ärge võtke seda ravimit raseduse viimase 3 kuul jooksul. Raseduse esimese 6 kuu jooksul või imetamise
korral konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.
Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Strepsils Intensive ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.
Strepsils Intensive sisaldab glükoosi ja sahharoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima
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oma arstiga, kuna see sisaldab glükoosi ja sahharoosi.
3. Kuidas Strepsils Intensive’t võtta
Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele. Ärge andke neid losenge alla 12-aastastele lastele.
-

Võtke üks loseng ja imege aeglaselt suus.
Imemise ajal liigutage alati losengi suus ringi.
Losengid hakkavad mõjuma 30 minuti jooksul.
Vajadusel võtke 1 loseng iga 3…6 tunni järel.
Ärge võtke rohkem kui 5 losengi 24 tunni jooksul.

Need losengid on ainult lühiajaliseks kasutamiseks.
Võtke nii vähe losenge võimalikult lühikese aja jooksul kui vajate, et teie haigussümptomid kaoksid.
Ärge kasutage Strepsils Intensive´t kauem kui 3 päeva jooksul, kui just arst pole teile seda soovitanud.
Kui teie seisund ei parane või halveneb või kui tekivad uued sümptomid, nagu bakteriaalne infektsioon,
konsulteerige arsti või apteekriga.
Kui te võtsite Strepsils Intensive’t rohkem kui ette nähtud
Konsulteerige arsti või apteekriga või pöörduge kohe lähimasse haiglasse. Üleannustamise sümptomid
võivad olla: iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või harvemini kõhulahtisus. Samuti võivad ilmneda helin
kõrvus, peavalu ja seedetrakti veritsus.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4. Võimalikud kõrvaltoimed
Nagu kõik ravimid, võib ka Strepsils Intensive põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
LÕPETAGE SELLE RAVIMI KASUTAMINE ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad:
seedetrakti veritsuse sümptomid, nagu veri väljaheites, mustjas tõrvataoline väljaheide, veriokse või
tumedad kohvioa-taolised tükid okses.
väga harva esinevad allergilised reaktsioonid, nagu astma, ootamatu hingeldus, hingamisraskused,
näo-, huulte- või keeleturse, nahareaktsioonid (nagu nõgestõbi, sügelus, nahalööbed), minestus.
LÕPETAGE SELLE RAVIMI KASUTAMINE ja rääkige oma arstile või apteekrile, kui teil tekivad:
sümptomid kõhupiirkonnas, nagu seedehäired, kõrvetised, kõhuvalu või teised ebatavalised
sümptomid kõhus.
Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te märkate mõnda järgnevat kõrvaltoimet või mõnda siin
mitteloetletud kõrvaltoimet:
Väga sage (tekib rohkem kui ühel kasutajal 10’st):
ebameeldiv tunne suus, nagu põletav või soe tunne.
Sage (tekib 1...10 kasutajal 100´st):
kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus
suukuivus või torkiv tunne suus, suuhaavandid.
Aeg-ajalt (tekib 1...10 kasutajal 1000´st):
seedehäired, puhitus, oksendamine, nahalööbed
peavalu, pearinglus.
Harv (tekib 1...10 kasutajal 10000´st):
unisus, unehäired
- pikenenud veritsusaeg
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-

muutused veres (mis võivad põhjustada verevalumeid, palavikku, suuhaavandeid, nahakahvatust ja
nõrkust)

-

probleemid neerudega, mis põhjustavad muutusi uriinis, seljavalu ja turseid
palavik
hingamisraskused, ootamatu hingeldus
seedetrakti mulgustus, maohaavand.

Väga harv (tekib vähem kui ühel kasutajal 10000´st):
maksaprobleemidest põhjustatud kollatõbi (naha ja silmavalgete kollasus)
rasked nahareaktsioonid, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom (nahalööve ja villid, suu ja silmade
haavandid) ja Lyelli sündroom (punane hell ketendav nahk).
Teised kõrvaltoimed (millest on teatatud sarnaste MSPVA’de puhul, nagu ibuprofeen):
kõhukinnisus (harv), maopõletik (väga harv)
− harv ja vähene suurenenud risk südameataki (müokardiinfarkt), insuldi, kõrge vererõhu, ajupõletiku
tekkeks.
−
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 Intensive’t säilitada
- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.
- Hoida originaalpakendis.
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 Intensive sisaldab
Toimeaine on flurbiprofeen. Üks loseng sisaldab 8,75 mg flurbiprofeeni.
Teised koostisosad on makrogool 300, kaaliumhüdroksiid, sidruni maitseaine, levomentool, mesi,
veeldatud sahharoos ja veeldatud glükoos.
Kuidas Strepsils Intensive välja näeb ja pakendi sisu
Ümmarguse kujuga, läbipaistmatud kahvatukollased losengid, millel on reljeeftrükis kaubamärgi logo.
Pakend sisaldab 8, 16 või 24 losengi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola
Tootja
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
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Nottingham NG90 2DB
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Kärberi 34-32
13919 Tallinn
Tel: 51 51 555
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega
Ühendkuningriik
Austria
Saksamaa
Portugal
Belgia
Küpros
Taani
Eesti
Kreeka
Hispaania
Soome
Island
Leedu
Luksemburg
Holland
Rootsi
Sloveenia

Streflam 8.75mg lozenges
Strepfen 8,75 mg - Lutschtabletten
Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten
Strepfen Mel e Limão 8,75 mg Pastilhas
Strepfen 8,75 mg zuigtablet
Strefen 8,75 mg Τροχίσκοι
Strefen 8,75mg Sugetabletter
Strepsils Intensive, 8,75 mg losengid
Strepfen 8,75 mg Τροχίσκοι
Strefen 8,75 mg pastillas para chupar
Strefen 8,75mg Imeskelytabletti
Strefen 8,75mg Munnsogstafla
Strepsils Intensive, 8,75 mg, Kietoji pastilė
Strepfen 8,75 mg pastille
Strepsils Strepfen, zuigtabletten 8,75 mg
Strefen 8,75mg Sugtablett
Strepfen 8,75mg pastile

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014

5

