Pakendi infoleht: teave kasutajale
Prospan, 35 mg/5 ml suukaudne lahus
Luuderohu lehtede kuivekstrakt
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 apteekriga.
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.
Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma
ühendust arstiga.
Infolehe sisukord:
1.
Mis ravim on Prospan ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Prospan-i võtmist
3.
Kuidas Prospan-i võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Prospan-i säilitada
6.
Pakendi sisu ja muu teave
1.

Mis ravim on Prospan ja milleks seda kasutatakse

Prospan-i suukaudset lahust kasutatakse köha korral röga lahtistamiseks.
2.

Mida on vaja teada enne Prospan-i võtmist

Ärge võtke Prospan suukaudset lahust
kui olete toimeaine luuderohu või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Fruktoositalumatusega patsientidel, kuna ravim sisaldab magusainet sorbitooli
Lapsed
Prospan suukaudne lahus pole mõeldud kasutamiseks alla 6 aastastel lastel.
Muud ravimid ja Prospan
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Prospan-i samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega tekkida võivatest kõrvaltoimetest siiani andmed
puuduvad.
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. Prospan-i kasutamisest rasedatel ja imetavatel emadel pole
piisavalt läbi viidud uuringuid, seetõttu ei tohiks seda ravimit kasutada raseduse ja imetamise ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Eesmärgipärasel kasutamisel toime reaktsioonikiirusele puudub.
Prospan sisaldab sorbitooli
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Lahus sisaldab sorbitooli. 5 ml vedelikku (üks kotike) sisaldab 1,926 g magusainet sorbitooli (s.o 0,16
leivaühikut e. LÜ).
Vastavalt annustamisjuhendile saadakse iga annusega 1,9 g sorbitooli. Risk tervisele on olemas
kaasasündinud fruktoositalumatusega patsientidel. Sel juhul tuleb ravi teostada ainult pärast arstiga
konsulteerimist.
3.

Kuidas Prospan-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui teie arst pole teisiti määranud, siis soovitatavannus on:
Vanus

Üksikannus

Kogu päevaannus

Täiskasvanud ja üle
12-aastased noorukid

5 ml lahust (üks kotike) (35
mg luuderohu lehtede
kuivekstrakti).

15 ml lahust (üks kotike kolm
korda päevas) (105 mg luuderohu
lehtede kuivekstrakti)

Lapsed vanuses 6 ..11
aastat

5 ml lahust (üks kotike) (35
mg luuderohu lehtede
kuivekstrakti)

10 ml lahust (üks kotike kaks
korda päevas) (70 mg luuderohu
lehtede kuivekstrakti)

Ravimit tuleb võtta lahjendamata kujul hommikul, (lõunal) ja õhtul.
Prospan suukaudne lahus on kotikestes, mida on lihtne avada ning kasutada. Joonisel on näidatud,
kuidas kotikest kasutada.

Enne kasutamist mudi kotikest
õrnalt.

Hoia kotikest tugevalt ning rebi
ära serv.

Aseta kotike suu kohale ja pigista
tühjaks suhu.

Ravi kestus sõltub haiguse sümptomite tüübist ja raskusest. Ravi peaks kestma vähemalt nädal aega,
isegi kui tegemist on hingamisteede kergema põletikuga. Et kindlustada püsivat ja lõplikku
ravitulemust, siis on soovitatav jätkata ravimi võtmist veel 2…3 päeva jooksul pärast sümptomite
taandumist.
Kui te võtate Prospan-i rohkem kui ette nähtud
Soovitatud annust ei tohiks ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremates annustes (rohkem kui
kolmekordne päevaannus) sissevõtmise korral võib esineda iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.
Palun konsulteerige oma arsti või apteekriga.
Kui te unustate Prospan-i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate Prospan-i võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
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4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimete liigitamiseks sageduse järgi kasutatakse järgmisi kategooriaid:
Väga sage:
Rohkem kui üks 10 ravitud patsiendist
Sage:
1..10 patsiendil 100 ravitud patsiendist
Aeg-ajalt:
1..10 1000 ravitud patsiendist
Harv:
1…10 10 000 ravitud patsiendist
Väga harv:
Vähem kui ühel 10 000 patsiendist
Sagedus teadmata:
Sagedust pole võimalik hinnata teadaolevate andmete põhjal
Väga harv:
Allergilised reaktsioonid (hingamispuudulikkus, paistetus, naha punetus, sügelus) võivad esineda
luuderohtu sisaldavate preparaatide võtmisel.
Aeg-ajalt:
Tundlikel patsientidel võivad tekkida seedetrakti kaebused (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus).
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 Prospan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
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 Prospan sisaldab
Toimeaine on luuderohu lehtede ekstrakt. 5 ml lahust (üks kotike) sisaldab 35 mg luuderohu
lehtede kuivekstrakti (5…7,5:1). Ekstrahent: etanool 30 % V/V.
Teised koostisosad on kaaliumsorbaat (E202), veevaba sidrunhape (E330), ksantaankummi
(E415), vedel (kristalluv) sorbitool (E420), lõhna- ja maitseained (apelsin, , mentool, puhastatud
vesi.
Kuidas Prospan välja näeb ja pakendi sisu:
Prospan suukaudne lahus on üksikannustena 5 ml alumiinium-fooliumkotikestes. Üksikannused
pakendatud karpi. Karbis on 21 kotikest.
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Ravim sisaldab looduslikku taimset ekstrakti ning seetõttu võib preparaadi värvus ja maitse kohati
varieeruda. See ei mõjuta preparaadi terapeutilist toimet.
Müügiloa hoidja ja tootja
Engelhard Arzneimittel Gmbh & Co. KG
Herzbergstr. 3
D-61138 Niederdorfelden
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
AS Sirowa Tallinn
Salve 2C
11612 Tallinn
Eesti
Tel: +372 6830700
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2015
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