Pakendi infoleht: teave kasutajale
Faringodol forte 150 mg losengid
koliinsalitsülaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage 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 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 1...2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini,
peate võtma ühendust arstiga.
Infolehe sisukord
1. Mis ravim on Faringodol forte ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Faringodol forte kasutamist
3. Kuidas Faringodol forte´t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Faringodol forte’t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Faringodol forte ja milleks seda kasutatakse

Faringodol forte losengides (imemistablettides) sisalduv koliinsalitsülaat on salitsüülhappe
derivaat. Salitsülaatidel on põletikuvastane, sealhulgas ka valuvaigistav toime. Koliini
manustamine suurendab süljeeritust, mis lisandub preparaadi põletikuvastasele toimele.
Koliinsalitsülaadil on nõrk bakteritsiidne toime.
Faringodol forte losenge sobib kasutada neelu, suu limaskesta, igeme ja hambajuureümbrise
põletiku sümptomaatiliseks raviks.

2.

Mida on vaja teada enne Faringodol forte kasutamist

Faringodol forte losenge ei tohi kasutada
- kui te olete salitsülaatide, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või mis
tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) koostisosade suhtes allergiline
- söögitoru veenilaiendite korral (verejooksu oht)
- kui teil on fenüülketonuuria
- kui teie alla 12-aastasele lapsele on näidustatud atsetüülsalitsüülhapet sisaldavaid
ravimeid
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
 kui te olete rase
 seedetrakti põletikuliste haiguste, peptilise haavandtõve või bronhiaalastma korral
 kui teie laps on alla 12-aastane
Enne Faringodol forte kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Muud ravimid ja Faringodol forte
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Salitsülaadid võivad vähendada samaaegselt manustatud mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite toimet ning suurendada rahustite, uinutite, veresuhkru taset alandavate ravimite ja
antikoagulantide toimet.
Nii steroidsed kui mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja vere hüübivust vähendavad
ravimid võivad salitsülaatidega koosmanustamisel suurendada maoverejooksu riski.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Rasedus ja imetamine
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada juhul kui arst nii soovitab. Kui te olete rase,
imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist
nõu oma arsti või apteekriga.
Faringodol forte sisaldab isomalti, maltitoolilahust ja aspartaami
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.
See ravim sisaldab 1,75 mg aspartaami ühes losengis. Aspartaam on fenüülalaniini allikas.
See võib olla kahjulik, kui teil on fenüülketonuuria, mis on harvaesinev geneetiline häire,
mille korral fenüülalaniini ei lammutata ja see koguneb organismi.

3.

Kuidas Faringodol forte´t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: tavaliselt üks loseng 4...6 korda päevas.
6...12-aastased lapsed: maksimaalne annus on 4 losengi päevas.
Kui kurguvalu ei vähene 1...2 päeva jooksul, tuleb konsulteerida arstiga.
Kui te kasutate Faringodol forte´t rohkem, kui ette nähtud
Ravimvormi (losengid) ja minimaalse imendumise tõttu on üleannustamise võimalus
äärmiselt ebatõenäoline.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Harva võivad suukaudsete salitsülaatide kasutamisel tekkida allergilised reaktsioonid (naha
punetus või lööve, köha, ninakinnisus, näo turse, neelamis- ja hingamisraskus) või seedetrakti
limaskesta kahjustus (kõhuvalu, oksendamine, seedetrakti verejooks).
Kõrvaltoimetest teatamine
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
teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Faringodol forte’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 oC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
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Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Faringodol forte sisaldab
Toimeaine on koliinsalitsülaat.
Teised abiained on isomalt (E953), maltitoolilahus, mündiõli (osaliselt
dementoliseeritud), kaaliumatsesulfaam ja aspartaam (E951).
Kuidas Faringodol forte välja näeb ja pakendi sisu
Valkjad või helekollakad, silindrikujulised, õrnalt kaksikkumerad losengid.
PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakend pappkarbis, mis sisaldab 16 või 32 losengi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57
A-1030 Wien
Austria
Tootjad:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poola
või
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EWA" Spółka Akcyjna
ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn, Poola
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.
Omega Pharma Baltics SIA
K. Ulmaņa 119
Mārupe LV-2167
Läti
E-post: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2021.
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