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1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Climofemin 6,5 mg tabletid 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks tablett sisaldab 6,5 mg kobar-lursslille (Cimicifuga racemosa) risoomi kuivekstrakti, mis vastab 
29,25...55,25 mg kobar-lursslille risoomile (ekstrahent: 60% etanool). 
 
Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat. 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Tablett 
Ümarad, kaksikkumerad, kollakasbeežid tabletid. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Klimakteeriliste vaevuste (kuumahood, liigne higistamine, unehäired, närvilisus ja meeleolu langus) 
leevendamine postmenopausis naistel. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Üks tablett ööpäevas koos vähese koguse vedelikuga. Eelistatav on võtta tablett igal päeval samal ajal 
(hommikul või õhtul). Tableti võib võtta söögiaegadest sõltumatult. Tablette ei tohi närida. 
 
Ravimi toime ei saabu koheselt,  tavaliselt saabub see pärast 2-4-nädalast ravi ja soovitatav on 
vähemalt 6-nädalane ravikuur. Kui sümptomid püsivad ka pärast 3-kuulist ravi, tuleb kaaluda muid 
klimakteeriliste vaevuste ravivõimalusi. Climofemin`i ei tohiks ilma arstiga konsulteerimata kasutada 
kauem kui 6 kuud. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. 
 
Climofemin’i ei tohi kasutada maksakahjustusega patsiendid või patsiendid, kellel on või on olnud 
mõni östrogeen-sõltuv kasvaja.  
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel  
 
Kobar-lursslille risoomi kuivekstrakti sisaldavate ravimite kasutamisel on üksikjuhtudel teatatud 
maksakahjustusest. Seetõttu tuleb teadaoleva hepatotoksilise toimega ravimite väljakirjutamisel 
patsiente küsitleda kobar-lursslille risoomi ekstrakti sisaldavate preparaatide kasutamise kohta ja 
vastupidi, et vältida võimalikku aditiivset toksilist toimet. Samuti tuleb patsiente informeerida, et nad 
teataksid koheselt maksakahjustusele viitavatest võimalikest sümptomitest (näiteks jõuetus, isutus, 
kaalulangus, ikterus, tume uriin, väljaheite värvi muutus, kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine). Nende 
sümptomite ilmnemisel, tuleb ravi katkestada ja konsulteerida arstiga. Pikaajalise ravi korral 
Climofemin’iga on soovitatav kontrollida kliinilise vajaduse korral regulaarselt (näiteks iga 6 kuu 
järel) maksafunktsiooni näitajaid. 
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Arsti poole tuleks pöörduda ka juhul kui esineb rindade paistetus või pingetunne, ebaregulaarne 
verejooks või kui algab taas menstruatsioon. 
Kuna senini ei ole kliinilisi andmeid Climofemin`i positiivsest toimest luudele, siis ei saa seda ravimit 
kasutada osteoporoosi ennetamiseks. 
 
Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.  
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 
Climofemin’i kasutamisel ei ole koostoimetest teatatud. 
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Climofemin’i kasutatakse klimakteeriliste vaevuste raviks postmenopausis naistel. Ravimit ei kasutata 
raseduse ja rinnaga toitmise ajal.  
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratud järgmiselt:  
Väga sage:  >1/10 
Sage:  >1/100 kuni <1/10 
Aeg-ajalt: >1/1000 kuni <1/100 
Harv:  >1/10 000 kuni <1/1000 
Väga harv: <1/10 000 
Seedetrakti häired: Harvadel juhtudel võib ilmneda kergeid seedetraktiga seotud vaevusi ja iiveldust. 
Maksa ja sapiteede häired: Aeg-ajalt on teatatud maksakahjustuse juhtudest. Vaata ka lõiku 4.4  
Endokriinsüsteemi häired: Mõnedel juhtudel on esinenud ebaregulaarset verejooksu ning 
menstruatsiooni taasalgamist. 
 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist 
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.  
 
4.9 Üleannustamine 
 
Üleannustamisest ei ole teatatud. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1  Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: teised günekoloogilised preparaadid, ATC-kood: G02CX 
 
Kobar-lursslille risoomi etanooli ekstrakt sisaldab triterpeen glükosiide, flavooni derivaate ja 
aromaatseid happeid. 
Preparaat omab toimet nii füüsiliste kui psühholoogiliste kaebuste vastu menopausi ajal. 
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Ei ole selge, kas kobar-lursslillel on östrogeenseid omadusi või mitte. Andmed kobar-lursslille 
östrogeensest toimest on vastukäivad. Andmed, mis on saadud in vivo ja in vitro uuringutest ei ole 
piisavad tõestamaks, et kobar-lursslille toime põhineb otseselt östrogeensel toimemehhanismil. 
. 
400 postmenopausaalses eas naisel läbi viidud kliinilises uuringus ei täheldatud aastase 
kasutusperioodi vältel emaka limaskesta paksuse suurenemist vaginaalsel ultraheli uuringul. Samuti 
jäid muutumatuks hormonaalsed näitajad (LH, FSH, östradiool ja prolaktiin). 
See võib viidata sellele, et kobar-lursslille ekstraktis sisalduvad ained omavad teatavat siduvat 
afiinsust östrogeeni retseptorite suhtes, kuid neil puudub östrogeenne toime. 
 
Kliiniline efektiivsus 
3-kuulise kestvusega randomiseeritud, platseebokontrolliga, annusest-sõltuvas, prospektiivses 
uuringus vaadeldi Climofemin-ravi efektiivsust klimakteeriliste vaevuste leevendamisel. Peamine 
näitaja, Kupperman’i indeks, näitas annusest sõltuvat efektiivsust ravikavatsusliku (ITT) 
populatsioonis (N=153).  
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Farmakokineetilisi uuringuid ei ole Climofemin’iga läbi viidud. 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 

 
Suukaudse kobar-lursslille (Cimicifuga racemosa) risoomi kuivekstrakti (Ze 450) korduva 
manustamisega läbi viidud üle 7-päevane alaägeda toksilisuse uuring rottidel ei näidanud toksilisi 
toimeid histoloogilisel ega ka mikroskoopilisel vaatlusel. 
 
Emastel rottidel läbi viidud 6-kuulise kestvusega suukaudse manustamise kroonilise toksilisuse 
uuringus ei täheldatud mitte üheski organis kliinilisi, keemilisi, histopatoloogilisi ega makroskoopilisi 
muutusi. 
 
Salmonella mikrosoomi testis (Ames’i test) ei leitud kobar-lursslille (Cimicifuga racemosa) risoomi 
kuivekstraktil (Ze 450) mutageenset toimet.  
 
Andmed puuduvad reproduktsioonitoksilisuse ja kartsinogeensuse kohta. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Mikrokristalliline tselluloos 
Laktoosmonohüdraat 
Magneesiumstearaat 
Veevaba kolloidne ränidioksiid 
Naatriumkroskarmelloos 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei kohaldata. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
3 aastat. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused  
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
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6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
30 tabletti PVC/PVDC/alumiinium blisterpakendis. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadihävitamiseks 
 
Erinõuded puuduvad. 
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
 
 

1. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
UAB „Sirowa 
Vilnius“ 
Eišiškių pl. 8A, 
LT - 02184 Vilnius 
Leedu 
 

 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
595608 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.08.2008 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.06.2013 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2013 


