
 

 
Pakendi infoleht: teave kasutajale  

 
Chronocard N 80 mg kaetud tabletid 
Viirpuulehtede ja -õite kuivekstrakt 

 
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 42 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga.  
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1. Mis ravim on Chronocard N ja milleks seda kasutatakse 
 
Chronocard N on taimne ravim viirpuulehtedest ja -õitest, kasutatakse kerge südamepuudulikkuse  
raviks täiskasvanutel ja eakatel. 
 
1 kaetud tablett sisaldab 80 mg (4-7:1) viirpuulehtede ja -õite kuivekstrakti. 
 
Kui pärast 42 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 
ühendust arstiga. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Chronocard N tablettide kasutamist 
 
Ärge kasutage Chronocard N tablette: 
- kui olete viirpuulehtede ja -õite kuivekstrakti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõi-

gus 6) suhtes allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Chronocard N tablettide kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Kui haigussümptomid püsivad muutumatuna üle 6 nädala või esinevad jalgade tursed, tuleb pöör-

duda arsti poole. 
- Kui tekib valu südame piirkonnas, mis levib käsivartesse, ülakõhtu või kaela piirkonda, samuti 

hingamishäirete (düspnoe) esinemisel, on meditsiiniline vahelesegamine hädavajalik. 
- Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima 

arstiga. 
- Teave diabeetikutele: 1 kaetud tablett sisaldab 0,266 g süsivesikuid, mis vastab 0,02 leivaühikule 

(LÜ). 
- Chronocard N sisaldab Ponceau 4R, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 
 
Lapsed ja noorukid 
Alla 12-aastaste laste raviks ei ole soovitatav kasutada, kuna puudub vastav kliiniline kogemus. 
 
Muud ravimid ja Chronocard N 



Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada. 
 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Chronocard N koos toidu, joogi ja alkoholiga 
Koostoimeid ei ole teada. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Kuna Chronocard N tablettide kasutamise kohta puuduvad piisavad kliinilised uuringud, ei ole prepa-
raati lubatud kasutada raseduse ja imetamise ajal. 
 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud. 
 
Chronocard N sisaldab glükoosi, laktoosi ja Ponceau 4R. 
 
 
3. Kuidas Chronocard N tablette kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Soovitatav annus on 1 kaetud tablett 3 korda päevas.  
Vajadusel võib annust suurendada kuni 2 tabletini 3 korda päevas.  
Tabletid võtta sisse koos piisava hulga vedelikuga enne sööki. 
 
Chronocard N tablette tuleb kasutada vähemalt 6 nädalat. 
Chronocard N tablette võib kasutada pikaaegseks raviks. 
 
Kui teil on tunne, et Chronocard N tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti 
või apteekriga. 
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 
Alla 12-aastaste laste raviks ei ole soovitatav kasutada, kuna puudub vastav kliiniline kogemus. 
 
Kui te võtate Chronocard N tablette rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise korral ei ole ägedaid mürgistusnähte täheldatud, kuid igal juhul tuleb pidada nõu oma 
arstiga. 
 
Kui te unustate Chronocard N tablette võtta 
Võtke ravimit nii kiiresti kui võimalik, kuid ärge ületage lubatud ööpäevast annust. 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Chronocard N tablettide kasutamise 
Võite lõpetada Chronocard N tablettide kasutamise igal ajal. Sel juhul tuleb teil konsulteerida arsti või 
apteekriga, sest võite vajada teist ravi. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Chronocard N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
Kõrvaltoimetest võivad esineda iiveldus, väsimus, higistamine, lööve kätel. 
 
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 Chronocard N tablette säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
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 Chronocard N sisaldab 
- Üks tablett sisaldab 80 mg (4-7:1) viirpuulehtede ja -õite kuivekstrakti. 

Ekstrahent: 45% etanool (v/v). 
- Teised abiained on maltodekstriin, kolloidne ränidioksiid, laktoos, tselluloosipulber, polüvidoon 

25, krospovidoon, talk, magneesiumstearaat [polü-(metakrüülhape, metüülmetakrülaat)-l:l]-
dibutüülftalaat (98,75:1,25), kergelt aluseline magneesiumkarbonaat, araabiakummi, titaandioksiid 
(E 171), glükoosisiirup, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat (E 170), sahharoos, Ponceau 4R (E 
124), pleegitatud vaha, karnauba vaha, šellak. 

 
Kuidas Chronocard N välja näeb ja pakendi sisu 
Chronocard N tabletid on punased, ümarad, suhkruga kaetud tabletid.  
Pakendis 40 või 100 tabletti. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Braunmattstrasse 20 
76532 Baden-Baden 
Saksamaa 
Tel: +49 7221 95400 
Faks: +49 7221 54026 
E-mail: cesra@cesra.de 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Miecys-Pharm OÜ 
Vitamiini 4 
51014 Tartu  
Eesti 
Tel: +372 738 0676 
 
Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016. 
 
 


