PAKENDI INFOLEHT:

INFORMATSIOON

Aerius 5 mg ohukese poliimeerkilega
desloratadiin

KASUTAJALE

kaetud tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaktisimusi, pidage nou oma arsti voi apteekriga.
Ravim on valja kirjutatud teile. A.rge andke seda kellelegi teisele. Ravim voib olla neile
kahjulik, isegi kui haigusstimptomid on samased.
Kui tikskoik milline korvaltoimetest muutub tosiseks voi kui te markate monda korvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, pal un raakige sellest oma arstile voi apteekrile.
Infolehes antakse iilevaade:
1.
Mis ravim on Aerius ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Aerius'e kasutamist
3.
Kuidas Aerius't kasutada
4.
Voimalikud korvaltoimed
5.
Kuidas Aerius't sailitada
6.
Lisainfo

I.

MIS RA VIM ON AERIUS JA MILLEKS SEDA KASUT ATAKSE

Aerius on allergiavastane ravim, mis ei tee teid uniseks. Ravim aitab allergilist reaktsiooni ja
haigustunnuseid kontrolli all hoida.
Aerius vahendab allergilise riniidi haigustunnuseid (allergiast pohjustatud ninakaikude poletik, nt.
heinanohu voi allergia kodutolmulestale). Haigustunnuste hulka kuuluvad aevastamine, vesine nohu,
nina voi suulae siigelemine, silmade stigelemine ja punetus voi vesised silmad.
Aerius't kasutatakse ka urtikaaria ehk nogest5ve (allergiast pohjustatud nahanahud) haigustunnuste
vahendamiseks. Haigustunnuste hulka kuuluvad stigelemine ja kublaline l60ve.
Haigustunnuste vahenemine kestab kogu paeva ning voimaldab teile taas normaalse paevase tegevuse
ja rahuliku une.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AERIUS'E

KASUT AMIST

Arge kasutage Aerius't
kui te olete allergiline (tilitundlik) desloratadiini, Aerius'e mone koostisosa voi loratadiini
suhtes.
Aerius on naidustatud taiskasvanutele ja tile 12-aastastele noorukitele.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aerius
kui teie neerutalitlus on norgenenud.
Kui see kaib teie kohta voi te ei ole selles kindel, pidage nou oma arstiga enne Aerius'e kasutamist.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Aerius'e voimalike koostoimete kohta teiste ravimitega andmed puuduvad.
Aerius'e votmine koos toidu ja joogiga
Aerius't voib votta toidukordadest soltumatult.
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Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage n5u oma arsti v5i apteekriga.
Kui te olete rase v5i toidate last rinnaga, ei ole Aerius'e kasutamine soovitatav.
Autojuhtimine ja masinatega tiiotamine
Soovitatud annuses ei p5hjusta Aerius unisust v5i uimasust. Vaga harva v5ivad m5ned inimesed tunda
end unisena, mis v5ib m5jutada v5imet s5ita autoga v5i tOotada masinatega.
Oluline teave moningate Aerius'e koostisainete suhtes
Aerius tabletid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile oelnud, et teil esineb m5ningate suhkrute
talumatus, poorduge oma arsti poole enne selle ravimi kasutamist.

3.

KUIDAS AERIUS'T

KASUT ADA

Taiskasvanud ja tile l2-aastased noorukid: tiks tablett tiks kord paevas.
Neelake tablett tervena koos veega. V5ite v5tta koos toiduga v5i ilma toiduta.
Ravi kestvuse selgitamiseks teeb teie arst esmalt kindlaks, mis ttitipi allergiline riniit teil esineb ning
seejarel maarab, kui kaua te peaksite Aerius't kasutama.
Kui teil esinev allergiline riniit on vahelduva iseloomuga (stimptomid ilmnevad vahem kui 4 paeval
nadalas v5i vahem kui 4 nadalat), maarab arst teile raviskeemi hinnates teil esineva haiguse varasemat
kulgu.
Kui teil esinev allergiline riniit on ptisiv (stimptomid ilmnevad enam kui 4 paeval nadalas v5i rohkem
kui 4 nadalat), v5ib teie arst soovitada teile pikema-ajalist ravi.
Urtikaaria ravi kestvus v5ib olla s51tuvalt patsiendist erinev, mist5ttu peate jargima oma arstilt saadud
vastavaid juhiseid.
Kui te votate Aerius't rohkem kui ette niihtud
Kasutage Aerius't vastavalt arsti korraldusele. Juhusliku tileannustamise korral t5enaoliselt t5siseid
probleeme ei teki. Kui te siiski olete v5tnud Aerius't rohkem kui ette nahtud, konsulteerige koheselt
arsti v5i apteekriga.
Kui te unustate Aerius't votta
Kui te unustasite Aerius'e 5igel ajal v5tmata, tehke seda nii ruttu kui v5imalikjajatkake
annustamist. Arge v5tke kahekordset annust, kui annus jai eelmisel korral v5tmata.

4.

VOIMALIKUD

tavaparast

KORV AL TOIMED

Nagu k5ik ravimid, v5ib ka Aerius p5hjustada k5rvaltoimeid, kuigi k5igil neid ei teki. Taiskasvanutel
esineb k5rvaltoimeid sam as sageduses toimeta tabletti v5tnutega. Vasimust, suukuivust ja peavalu
esineb siiski toimeta tabletist sagedamini. Noorukitel oli peavalu k5ige sagedamini esinenud
k5rvaltoime.
Aerius'e turustamise ajal on vaga harva esinenud agedaid allergilisi reaktsioone (hingamisraskused,
kahisev hingamine, stigelemine, kublad ja turse) ning lOovet. Vaga harva on teatatud ka jargmistest
k5rvaltoimetest: tunnetatud stidametegevus, stidame pulsisageduse t5us, k5huvalu, iiveldus (halb
enesetunne), oksendamine, arritustunne k5hus, k5hulahtisus, peapooritus, unisus, unetus, lihasvalu,
hallutsinatsioonid, krambid, rahutus kaasnevate kehaliste liigutustega, maksap5letik ja muutused
maksa funktsioonitestides.
Kui tiksk5ik milline k5rvaltoimetest muutub t5siseks v5i kui te markate m5nda k5rvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun raakige sellest oma arstile v5i apteekrile.
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5.

KUIDAS AERIUS'T

SAILIT ADA

Hoida laste eest varjatud ja kattesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis.
Arge kasutage Aerius't parast kolblikkusaega, mis on margitud pakendil ja blisteril. Kolblikkusaeg
viitab kuu viimasele paevale.
Informeerige apteekrit kui te miirkate muutusi tableti valimuses.
Ravimeid ei tohi ara visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprtigiga. Ktisige oma
apteekrilt, kuidas havitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6.

LlSAINFO

Mida Aerius sisaldab
Toimeaine on desloratadiin 5 mg
Abiained on tabletis kaltsiumvesinikfosfaatdihtidraat, mikrokristalne tselluloos, maisitiirklis,
talk. Tableti kate koosneb: ohuke poltimeerkile (Iaktoosmonohtidraat, htipromelloos,
titaandioksiid, makrogool 400, indigotiin (E 132», labipaistev kate (htipromelloos, makrogool
400), kamauba vaha, valge vaha.
Kuidas Aerius valja naeb ja pakendi sisu
Aerius 5 mg ohukese poltimeerkilega kaetud tabletid on pakendatud blisterpakendisse, mis sisaldab 1,
2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 voi 100 tabletti pakendis.
Koik pakendi suurused ei pruugi olla mtitigil.
Miiiigiloa hoidja ja tootja
Mtitigiloa hoidja: SP Europe, Rue de Stalle 73. B-1 180 Bruxelles, Belgia.
Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.
Lisaktisimuste tekkimisel selle ravimi kohta poorduge palun mtitigiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Eesti
Jarvevana tee 9
EE-11314 Tallinn
Tel: + 372 65496 86
Infoleht on viimati kooskOlastatud
Tapne informatsioon selle ravimi kohta on kattesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel
http://www .emea.europa.eu/

