
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Co-Perindalon 4 mg/1,25 mg tabletid 
Perindopriiltertbutüülamiin/indapamiid 

 

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. 

 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Co-Perindalon ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Co-Perindalon’i võtmist 
3. Kuidas Co-Perindalon´’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Co-Perindalon’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Co-Perindalon ja milleks seda kasutatakse 
 
Co-Perindalon tabletid on kombinatsioon kahest toimeainest: perindopriilist ja indapamiidist. Seda 
ravimit kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks. 
• Perindopriil kuulub ravimirühma nimega angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) 

inhibiitorid. Nende ravimite toimel laienevad veresooned, mistõttu südamel on kergem verd 
läbi nende pumbata. 

• Indapamiid on diureetikum. Diureetikumid suurendavad neerudes toodetava uriini hulka ja 
mõnikord nimetatakse neid veetablettideks. Kuid indapamiid erineb teistest diureetikumidest, 
sest see suurendab toodetava uriini hulka ainult vähesel määral. 

Mõlemad toimeained vähendavad vererõhku ja töötavad koos teie vererõhu kontrolli all hoidmiseks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Co-Perindalon’i võtmist 
 
ÄRGE võtke Co-Perindalon’i kui: 
• olete perindopriili või mis tahes AKE inhibiitori või indapamiidi või mõne teise sulfoonamiidi 

või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
• teil on varem esinenud haigustunnuseid, nagu nt vilistav hingamine, näo- või keeleturse, 

tugev sügelus või raskekujulised nahalööbed eelneva AKE inhibiitori raviga või kui teil või 
teie perekonnaliikmel on olnud neid haigustunnuseid mis tahes muus olukorras (seisundit 
nimetatakse angioödeemiks); 

• teil on raske maksahaigus või seisund, mida nimetatakse maksatekkeseks entsefalopaatiaks 
(aju taandarendav haigus); 

• teil on raske neeruhaigus või teile tehakse dialüüsi; 
• teil on madal või kõrge kaaliumisisaldus veres; 
• teil kahtlustatakse ravimata dekompenseeritud südamepuudulikkust (tugev veepeetus, 

hingamisraskused); 
• te olete rohkem kui 3. kuud rase. (Samuti on parem vältida Co-Perindalon’i kasutamist 

raseduse algstaadiumis – vt lõik „Rasedus”.) 
• te imetate (vt lõik "Imetamine"). 
 
ÄRGE andke neid tablette lastele. 



 

 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
ENNE Co-Perindalon’i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui: 
• teil on südamest verd välja viiv peamine veresoon kitsenenud (aordistenoos); 
• teie südame vasaku vatsakese ja koja vaheline klapp on kitsenenud (mitraalklapi stenoos); 
• teil on südamelihase haigus (hüpertroofiline kardiomüopaatia); 
• teil on verega neeru varustav arter kitsenenud (neeruarteri stenoos); 
• teil on mis tahes teine südame- või neeruhaigus; 
• teil on maksahaigus; 
• teil on kollageenhaigus (nahahaigus), nagu nt süsteemne punane söötraig või kõvanahksus; 
• teil on ateroskleroos (arterite lupjumine); 
• teil on hüperparatüreoidism (kõrvalkilpnäärme talitlushäire); 
• teil on podagra; 
• teil on suhkurtõbi; 
• teie toiduvalikus on piiratud soola kogust või kui te kasutate kaaliumi sisaldavaid 

soolaasendajaid; 
• te võtate liitiumi või veetablette ehk kaaliumi säästvaid diureetikume (spironolaktooni, 

triamtereeni), sest nende kasutamist koos Co-Perindalon’iga tuleb vältida (vt lõik "Muud 
ravimid ja Co-Perindalon 

• te olete üle 70-aastane; 
• te arvate, et olete rase (või kavatsete rasestuda). Co-Perindalon’i ei ole soovitatav kasutada 

raseduse algstaadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, sest see võib 
selles staadiumis kasutamisel põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt lõik „Rasedus”). 

 
Teatage oma arstile või meditsiinipersonalile, et te võtate neid tablette, kui: 
• teil seisab ees anesteesia ja/või kirurgiline operatsioon; 
• teil on hiljuti olnud kõhulahtisus või oksendamine või te keha on vedelikupuuduses; 
• te olete täheldanud naha suurenenud tundlikkust päikesevalgusele; 
• teil on püsiv kuiv köha; 
• teil on kõhuvalu koos või ilma iivelduse või oksendamiseta. Need võivad olla tõsise allergilise 

reaktsiooni soole angioödeemi haigustunnused; 
• teil seisab ees dialüüs või LDL-aferees  (kolesterooli eemaldamine teie kehast teatud aparaadi 

abil); 
• teil seisab ees desensibiliseeriv ravi vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgile; 
• teile tehakse meditsiiniline uuring, mille tegemiseks on vaja süstida jodeeritud kontrastainet 

(aine, mis muudab elundid, nagu neer või magu, röntgenpildil nähtavaks). 
 
Co-Perindalon võib mustanahalistel olla vähem toimiv. 
 
Muud ravimid ja Co-Perindalon 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või looduslikke tooteid. 
 
Vältige nende tablettide võtmist koos: 
• liitiumiga (kasutatakse depressiooni raviks); 
• veetablettidega (kaaliumi säästvate diureetikumidega, nagu nt spironolaktooni, 

triamtereeniga); 
• kaaliumisooladega. 
 
Kindlasti öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib nõuda 
erilist ettevaatust: 
• teised kõrget vererõhku ravivad ravimid, 
• ravimid, mida kasutatakse südame rütmihäirete korral (nt prokaiinamiid, digoksiin, 

hüdrokinidiin, disopüramiid, kinidiin, amiodaroon, sotalool, difemaniil); 
• antihistamiinikumid heinapalaviku või allergiate korral, nt terfenadiin, astemisool, misolastiin; 
• bepridiil (rinnaangiini raviks); 



 

• bensamiidid (psühhooside raviks, nt sultopriid); 
• butürofenoonid (psühhooside raviks, nt haloperidool); 
• tsisapriid (sooleravim); 
• süstitav erütromütsiin (antibiootikum); 
• moksifloksatsiin või sparfloksatsiin (antibiootikumid); 
• metadoon (sõltuvusvastane ravim); 
• allopurinool (podagra korral); 
• kortikosteroidid, mida kasutatakse erinevate seisundite raviks, sh raskekujuline astma ja 

reumatoidartriit; 
• immunosupressandid, mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või elundi siirdamise järgselt 

(nt tsüklosporiin); 
• vähiravimid; 
• halofantriin (malaaria korral); 
• pentamidiin (kopsupõletiku korral); 
• vinkamiin (eakatele haigustunnustega kognitiivsete häirete korral); 
• baklofeen (lihasjäikuse korral, mis võib ilmneda haiguste, nt sclerosis multiplex’i korral); 
• suhkurtõve ravimid, nagu nt insuliin, metformiin ja glimepiriid; 
• kaltsium; 
• stimuleerivad lahtisitd (nt senna); 
• mittesteroidsed põletikuvastased ravimid valu leevendamiseks ja salitsülaadid suurtes annustes 

(nt aspiriin); 
• süstitav amfoteritsiin B (raske seenhaiguse korral); 
• ravimid vaimsete häirete, nagu nt depressioon, ärevus, skisofreenia, raviks (nt tritsüklilised 

antidepressandid, neuroleptikumid); 
• tetrakosaktiid (Crohni tõve raviks); 
• süstitav kuld (naatriumaurotiomalaat) (reumaatiliste häirete ravim). 
 
Küsige oma arstilt, kui te ei ole kindel, millised need ravimid on. 

 

Co-Perindalon koos toidu ja joogiga 
Võtke oma tablett sisse klaasitäie veega eelistatavalt hommikul enne einet. Olge eriti hoolikas, kui 
teie toiduvalikus on piiratud soola kogust. Enne nende tablettide võtmist pidage nõu oma arstiga. 
 
Rasedus ja imetamine 
Rasedus 

Te peate oma arstile teatama, kui te arvate end olevat rase (või kavatsete rasestuda). Teie arst soovitab 
teil tõenäoliselt lõpetada Co-Perindalon’i võtmise enne rasestumist või kohe rasedusest teada saamisel 
ning soovitab teil Co-Perindalon’i asemel võtta mõnda teist ravimit. Co-Perindalon’i ei ole soovitatav 
kasutada raseduse algstaadiumis ning seda ei tohi võtta pärast raseduse esimest 3 kuud, sest see võib 
kasutamisel pärast raseduse 3. kuud põhjustada tõsist kahju teie lapsele. 
 
Imetamine 

Te ei tohi võtta CO-Perindalon’i, kui te imetate. 
Teatage kohe oma arstile, kui te toidate rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist. 
 
Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
See ravim ei mõjuta teie tähelepanuvõimet, kuid te võite tunda pearinglust või nõrkust vererõhu 
languse tõttu, eriti ravi alguses või annuse suurendamisel. Kui see juhtub, siis võib  teie autojuhtimise 
ja masinate käsitsemise võime väheneda. 
 
Co-Perindalon sisaldab laktoosi 
• Laktoos on selle ravimi koostisosa. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate 

te enne selle ravimi võtmist arstiga nõu pidama. 
 



 

 
3. Kuidas Co-Perindalon’i võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Võtke oma tablett sisse klaasitäie veega eelistatavalt hommikul enne einet. 
 
Täiskasvanud 
Tavaline annus on üks tablett üks kord ööpäevas. 
 

Eakad 
Teie arst määrab teile sobivaima annuse. 
 
Neerupuudulikkusega patsiendid 
Teie arst võib otsustada muuta annust, kui teil on neerupuudulikkus. 
 
Lapsed 
Need tabletid ei ole sobivad lastel kasutamiseks. 
 
Kui te võtate Co-Perindalon’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate liiga palju tablette, siis võtke kohe ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini 
osakonnaga või rääkige oma arstiga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega madal 
vererõhk. Kui tekib suur vererõhu langus (haigustunnustega nagu nt pearinglus või nõrkus), võib 
aidata lamamine tõstes jalad kõrgemale. 
 
Kui te unustate Co-Perindalon’i võtta 
On oluline võtta oma ravimit iga päev, sest korrapärane ravi annab parema tulemuse. Kuid kui te 
unustate ühe või mitu annust võtta, võtke üks annus niipea, kui see teile meenub ning edasi jätkake 
tavalisel moel. ÄRGE võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Co-Perindalon’i võtmise 
Pidage alati nõu oma arstiga, kui te soovite lõpetada selle ravimi võtmise. Isegi kui te tunnete end 
hästi, võib olla vajalik jätkata selle ravimi võtmist. 
 
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 kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kui te panete tähele ükskõik millist järgmist kõrvaltoimet, siis LÕPETAGE tablettide võtmine 
ja võtke kohe ühendust oma arstiga. Need on tõsise allergilise reaktsiooni haigustunnused ja neid 
tuleb kohe ravida, tavaliselt haiglas: 
• näo-, huulte, suu-, keele-, silmade või kõriturse; 
• hingamisraskused; 
• tugev pearinglus või nõrkus; 
• villide teke nahale, suhu, silmade juurde ja suguelunditele. 
 
Samuti võtke kohe ühendust oma arstiga, kui te panete tähele ükskõik millist järgmist 
kõrvaltoimet: 
• ebatavaliselt kiired või rütmita südamelöögid, 
• valu rindkeres. 
 



 

Teised kõrvaltoimed 

Sage (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 100st) 
• kõhukinnisus 
• suukuivus 
• iiveldus 
• oksendamine 
• pärast einet ebamugavustunne kõhus (seedehäire) 
• kõhuvalud 
• valud ülakõhus 
• isutus 
• kõhulahtisus 
• maitsetundlikkuse muutused 
• kuiv köha 
• hingamisraskused 
• nägemishäired 
• vilin või sumin kõrvades 
• lihaskrambid 
• nõrkustunne (asteenia) 
• madal vererõhk ja pearinglus, nõrkustunne püsti tõusmisel 
• peavalu 
• peapööritus 
• kõdi, sügeluse või kirvenduse tunne ilma nähtava põhjuseta (paresteesia) 
• keerlemise tunne (vertiigo) 
• naha reaktsioonid (lööve, kupladega nahalööbed, sügelus) 
• madal kaaliumisisaldus veres 
 
Aeg-ajalt (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 1000st) 
• punased laigud nahal (purpur) 
• sügelev nahalööve (nõgeslööve) 
• meeleolu ja/või une häired 
• hingamisraskused koos vilina või köhaga (bronhospasm) 
• näo-, huulte, suu-, keele-, silmade või kõriturse 
• neeru häire (neerupuudulikkus) 
• impotentsus 
• higistamine 
 
Kui teil juba on süsteemne erütematoosne luupus (teatud tüüpi kollageenhaigus), siis võib see 
ägeneda. 
 
Harv (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st) 
• kaltsiumisisalduse suurenemine plasmas 
• soole angioödeem (tunnusteks kõhuvalu koos või ilma iivelduse või oksendamiseta) 
 
Väga harv (tekib vähem kui ühel kasutajal 10 000st) 
• kõhunäärmepõletik (pankreatiit) 
• vereliistakute arvu vähenemine 
• vere valgeliblede arvu vähenemine, mis suurendab põletike tekkimise tõenäosust 
• vere punaliblede arvu vähenemine, mis muudab naha kahvatuks ja põhjustab nõrkust või 

õhupuudust (kehvveresus siirdatud neeruga patsientidel või hemodialüüsi patsientidel, 
aplastiline kehvveresus, hemolüütiline kehvveresus) 

• maksapõletik (hepatiit) 
• neeruhäire tugevalt vähenenud uriini hulgaga (äge neerupuudulikkus) 
• kopsupõletik 



 

• ninakinnisus või tilkuv nina 
• südame häired (aeglased või ebatavaliselt kiired või arütmilised südamelöögid, valu rindkeres 

või südame infarkt) 
• rasked nahareaktsioonid (lööve, naha punetus, villid huultel, silmade juures või suus, naha 

ketendamine koos palavikuga või ilma) 
• naha suurenenud tundlikkus päikesevalgusele 
• segasus 
 
Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) 
• maksapuudulikkuse (maksa häirete) korral on võimalik, et tekivad ka häired peaajus (isiksuse 

muutus, segasus, stuupor, värin, krambihoog, teadlikkuse häired) 
• vereanalüüside laborinäitajate muutused 
 
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 Co-Perindalon’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast "Kõlblik kuni:". 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Al/Al blisterpakendid 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
 
PVC/PVDC//Al blisterpakend alumiiniumist kotis koos lisatud kuivatusainega 
Ärge neelake kuivatusainet alla. 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. 
 
Pärast koti esmakordset avamist: 6 kuud. 
Pärast koti avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
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 Co-Perindalon sisaldab 
- Toimeained on perindopriiltertbutüülamiin ja indapamiid. Iga tablett sisaldab 4 mg 

perindopriiltertbutüülamiini, mis vastab 3,338 mg perindopriilile, ja 1,25 mg indapamiidi. 
- Teised koostisosad on hüdroksüpropüülbetadeks, laktoosmonohüdraat, povidoon K25, 

mikrokristalliline tselluloos ränidioksiidiga, kolloidne hüdreeritud ränidioksiid, kolloidne 
veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat. 

 
Kuidas Co-Perindalon välja näeb ja pakendi sisu 
Tabletid 

Co-Perindalon 4 mg/1,25 mg tabletid 
Valged piklikud kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljel on märgistus „PI“. 
 
Al/Al blisterpakend 
PVC/PVDC//Al blisterpakend alumiiniumist kotis koos lisatud kuivatusainega. 
Pakendi suurused: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabletti. 



 

 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Sandoz d.d.  
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Sloveenia 
 
Tootjad 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57 
1526 Ljubljana 
Sloveenia 
 
Lek S.A. 
ul. Domaniewska 50 C 
02-672 Varssav 
Poola 
 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-won-Guericke-Allee 1 
39179 Barleben 
Saksamaa 
 
Salutas Pharma GmbH 
Dieselstrasse 5 
70839 Gerlingen 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
11312 Tallinn 
Tel: 6652400 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014 


