PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Claritine, 10 mg tabletid
Loratadiin
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Claritine ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Claritine’i võtmist
3.
Kuidas Claritine’i võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Claritine’i säilitada
6.
Lisainfo

1.

MIS RAVIM ON CLARITINE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Claritine kuulub antihistamiinsete ravimite gruppi. Antihistamiinsed ravimid vähendavad histamiini
toimet pärssides allergilisi sümptomeid. Histamiin on organismiomane allergilisi reaktsioone
vallandav aine.
Näidustused:
Allergilise riniidi ja kroonilise idiopaatilise urtikaaria sümptomaatiline ravi.
Claritine vähendab allergilise riniidi (nt heinanohu) haigustunnuseid, nagu aevastamine, vesine nohu,
nina sügelemine, silmade sügelemine ja punetus.
Claritine tablette kasutatakse ka urtikaaria haigustunnuste, nagu sügelemise, punetuse ja kuplade arvu
ja suuruse vähendamiseks.
Haigustunnuste vähenemine kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse
ja rahuliku une.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CLARITINE’I VÕTMIST

Ärge võtke Claritine’i
kui te olete allergiline (ülitundlik) loratadiini või Claritine’i mõne koostisosa suhtes.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Claritine
Enne Claritine’i kasutamist informeerige arsti või apteekrit:
kui teil on maksahaigus.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Claritine ei tugevda alkoholi toimet.
Teadaolevalt ei anna Claritine teiste ravimitega koostoimeid.
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.
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Laboratoorsed analüüsid
Kui teile on mingi allergia põhjuse väljaselgitamiseks määratud nahatesti tegemine, tuleb Claritine’i
manustamine lõpetada kaks päeva enne testi läbiviimist, sest see ravim võib mõjutada testi tulemusi.
Claritine kasutamine koos toidu ja joogiga
Claritine’i võib võtta söögiaegadest sõltumatult.
Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal ei ole soovitatavClaritine’i kasutada.
Claritine’i kasutamine rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Soovitatud annuses ei põhjusta Claritine unisust või tähelepanu langust. Väga harva tunnevad mõned
inimesed end siiski unisena ja sel juhul tuleks hoiduda liiklusvahendi juhtimisest või mehhanismide
käsitsemisest.
Oluline teave mõningate Claritine’i koostisainete suhtes
Claritine tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et teil esineb mõningate suhkrute
talumatus, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3.

KUIDAS CLARITINE’I VÕTTA

Kasutage Claritine’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad lapsed:
Võtke üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.
2...12-aastased lapsed:
Kehakaaluga üle 30 kg:
Üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.
Kehakaaluga alla 30 kg:
10 mg tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu kasutamiseks lastele kehakaaluga alla 30 kg.
Tõsiste maksaprobleemidega patsiendid:
Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga üle 30 kg:
Võtke üks tablett ülepäeviti klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.
Loratadiin ei ole soovitatav alla 2-aastastele lastele, kuna efektiivsus ja ohutus ei ole tõestatud.
Kui te võtate Claritine’i rohkem kui ette nähtud
Võtke Claritine’i ainult vastavalt ettekirjutusele. Juhusliku üleannustamise korral tõenäoliselt tõsiseid
probleeme ei teki. Võttes liiga suure annuse, teatage sellest siiski kohe oma arstile või apteekrile.
Kui te unustate Claritine’ivõtta
Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui võimalik ning pöörduge tagasi
regulaarse annustamise juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
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 Claritine põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed 2...12-aastastel lastel on peavalu, närvilisus ja väsimus.
Sagedamini esinenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ja noorukitel on unisus, peavalu, suurenenud
söögiisu ja unehäired.
Claritine’i turustamise ajal on väga harva teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: rasked allergilised
reaktsioonid, pearinglus, ebaregulaarne või kiirenenud südametegevus, iiveldus (halb enesetunne),
suukuivus, seedehäired, maksafunktsiooni häired, juuste väljalangemine, lööve ja väsimus.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
5.

KUIDAS CLARITINE’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ärge kasutage Claritine’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Ärge kasutage Claritine’i, kui te märkate muutusi tableti välimuses.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6.

LISAINFO

Mida Claritine sisaldab
-

Toimeaine on loratadiin 10 mg.
Tableti abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat.

Kuidas Claritine välja näeb ja pakendi sisu
Claritine tabletid on valged kuni kollakas valged ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on Schering’i
kaubamärk, poolitusjoon ja „10“ ning teine külg on tühi. Muud lisandid puuduvad.
Claritine 10 mg tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 10, 30 või 100 tabletti
pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgia.
Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Schering-Plough Central East AG Eesti Filiaal
Järvevana tee 9
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11314 Tallinn
Tel: 6549 686

Infoleht on viimati kooskõlastatuddetsembris 2007
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