
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Cinnaron, 75 mg kõvakapslid 
Tsinnarisiin 

 
 
Enne ravimi kasutamist 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. Vt lõik 4. 
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1. Mis ravim on Cinnaron ja milleks seda kasutatakse 
 
Cinnaron sisaldab toimeainet tsinnarisiini. Cinnaroni kasutatakse Raynaud’ tõve ja teiste 
perifeersete veresoonte haiguste puhul, mille korral esineb käte-jalgade arteriaalse 
verevarustuse häireid (jäsemete külmetamine, krambid ja tundlikkusehäired). 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Cinnaron’i võtmist 
 
Ärge võtke Cinnaroni: 
- kui olete tsinnarisiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline.  
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Cinnaron’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
 
Kui põete Parkinsoni tõbe, rääkige sellest oma arstile, kes otsustab, kas te tohite Cinnaron’i 
võtta.  
 
Lapsed 
Cinnaroni ei soovitata lastel kasutada. 
 
Muud ravimid ja Cinnaron 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete 
kasutada mis tahes muid ravimeid. 
 
Depressiooniravimite ja reaktsioonikiirust vähendavate ravimite (unerohud, rahustid ja 
tugevad valuvaigistid) rahustav toime võib Cinnaron’i võtmisel tugevneda.  
 
Cinnaron koos alkoholiga 



Alkohol ja Cinnaron tugevdavad üksteise pärssivat toimet. Seetõttu peate te Cinnaron’i ravi 
ajal piirama kasutatavaid alkoholi koguseid.  
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle 
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
Kuna Cinnaron imendub väikestes kogustes rinnapiima, ei ole ravimi kasutamine imetamise 
ajal soovitatav.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Cinnaron võib põhjustada uimasust, mis vähendab tähelepanelikkust ja autojuhtimise võimet. 
Seega tuleb Cinnaron’i ravi ajal olla väga ettevaatlik auto juhtimise ja masinatega töötamisel.  
Cinnaron sisaldab laktoosi ja naatriumi 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist pidama 
nõu arstiga. 
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes kapslis, seega on 
põhimõtteliselt naatriumivaba. 
 
 
3. Kuidas Cinnaron’i kasutada 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole 
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Te peate seda ravimit võtma pärast toidukorda. Eelistatavalt tuleks ravimit võtta veega. 
Teie arst ütleb teile, kui palju Cinnaron’i te võtma peate. 
 
Soovitatav annus on 1 kapsel (75 mg) kaks või kolm korda ööpäevas. 
Maksimaalset annust 225 mg ööpäevas (3 kapslit) ei tohi ületada.  
 
Kasutamine lastel 
Cinnaroni ei soovitata lastel kasutada. 
 
Kui te võtate Cinnaron’i rohkem kui ette nähtud: 
Üleannustamise tulemusena võivad tekkida järgmised nähud ja sümptomid: teadvusehäired 
unisusest kuni teadvuse kaotuseni, oksendamine, lihasnõrkus või liigutuste koordineerimatus 
ja krambid. On teatatud tsinnarisiini üleannustamisega seotud surmajuhtudest. Kui te 
kahtlustate, et olete Cinnaron’i üleannustanud, võtke ühendust oma arstiga.  
 
Kui te unustate Cinnaron’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Cinnaron põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Cinnaron’i kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: 
 
Sage (võib tekkida kuni 1 kasutajal 10-st): 
- unisus  
- iiveldus  
- kehakaalu suurenemine.  



 
Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 kasutajal 100-st): 
- liigne unisus (sealhulgas pikenenud ööuni) 
- oksendamine, ebamugavustunne pärast söömist, kõhuvalu, seedehäired 
- liigne higistamine  
- väsimus  
- sügelevad punased nahakahjustused või lööve või hallikasvalged sõlmekesed suus.  
 
Esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): 
- liigutushäired nagu tõmblused, lihajäikus, värinad. Neid sümptomeid nimetatakse ka 

„ekstrapüramidaalseteks sümptomiteks“. 
- punased ümmargused nahakahjustused või lööve, mis tekib päikesega kokkupuutunud 

nahapiirkondades. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
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 
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5.  Kuidas Cinnaron’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast “EXP”. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoidke seda ravimit temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse 
eest kaitstult. 
 
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 Cinnaron sisaldab 
Toimeaine on tsinnarisiin. Üks kõvakapsel sisaldab 75 mg tsinnarisiini. 
Abiained on: povidoon, laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat (Tüüp A), kolloidne 
veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, talk, maisitärklis, titaandioksiid, želatiin, 
kinoloonkollane E 104, erütrosiin E 127.  
Vt lõiku 2 “Cinnaron sisaldab laktoosi ja naatriumi”. 
 
Kuidas Cinnaron välja näeb ja pakendi sisu 
Oranžid/kollased kapslid. 
 
PP plastikpurk PE sulguriga. Pakendi suurus 50 või 100 kõvakapslit. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Remedica Ltd 
Aharnon Str., Limassol Industrial Estate 
3056 Limassol 
Küpros 
 



Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
OÜ Retlando 
Aisa 8 Pärnu 
80017 Estonia 
tel. 5136092 
 
Infoleht on viimati uuendatud mais 2019. 


