Pakendi infoleht: teave kasutajale
Tonsilgon N, suukaudsed tilgad, lahus
Alteejuur, kummeliõisik, põldosjaürt, pähklipuuleht, raudrohuürt, tammekoor, võililleürt.

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 8 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma
ühendust arstiga.
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1. Mis ravim on Tonsilgon N ja milleks seda kasutatakse
Taimne ravim mida kasutatakse sageli korduvate ja krooniliste neelupõletike, eriti tonsilliidi
täiendavaks raviks.
2. Mida on vaja teada enne Tonsilgon N kasutamist
Ärge kasutage Tonsilgon N´i:
 kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 teadaolev allergia korvõieliste sugukonda kuuluvate taimede nt puju, raudrohi, krüsanteem,
karikakar suhtes, seoses nn ristreaktsioonidega kummeliõite suhtes.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kui sümptomid jäävad püsima või kui ilmneb hingeldus, palavik, mädane või verine rögaeritus, tuleb
konsulteerida arstiga.
Lapsed
Ravimit ei soovitata kasutada alla 1–aastastel lastel.
Muud ravimid ja Tonsilgon N
Koostoimeid ei ole uuritud. Tonsilgon N suukaudsete tilkade ja teiste ravimite kliinilisi koostoimeid
ei ole registreeritud.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Arvestada tuleb, et ravim sisaldab alkoholi.
Küllaldaste andmete puudumise tõttu tohib seda ravimpreparaati raseduse ja imetamise ajal kasutada
ainult pärast kasu/riski hindamist arsti ettekirjutusel.
Fertiilsus
Toimet fertiilsusele ei ole uuritud.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tonsilgon N ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.
Tonsilgon N tilgad sisaldavad 19% alkoholi, st 210 mg alkoholi 25 tilga kohta, mis vastab 5 ml
õllele või 2 ml veinile. Ravim on ohtlik alkoholismi all kannatavatele patsientidele.
Ravimi alkoholisisaldusega peavad arvestama rasedad ja imetavad naised, lapsed kui nad kasutavad
ravimit ettenähtust suuremates annustes ning kõrge-riski patsiendid nt kellel on maksahaigus või
epilepsia.
3. Kuidas Tonsilgon N´i kasutada
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatavad annused
Ägedate sümptomite korral
Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast: 25 tilka 5...6 korda päevas.
Lapsed vanuses 6...11aastat: 15 tilka 5…6 korda päevas.
Lapsed vanuses 1...5aastat: 10 tilka 5...6 korda päevas.
Pärast ägedate sümptomite taandumist
Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast: 25 tilka 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 6...11 aastat: 15 tilka 3 korda päevas.
Lapsed vanuses 1...5 aastat: 10 tilka 3 korda päevas.
Tonsilgon N tilku võetakse kolm korda päevas (hommikul, keskpäeval ja õhtul).
Enne allaneelamist on soovitav lahust veidi aega suus hoida, vajadusel võtta tilku koos vedelikuga (nt
klaasi veega).
Tonsilgon N´i peaks kasutama veel üks nädal peale ägedate sümptomite taandumist.
Ravimperparaat sobib hea taluvuse tõttu pikaajaliseks raviks.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
Kui te võtate Tonsilgon N´i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral ei ole ägedaid mürgistusnähte täheldatud. Palun informeerige oma arsti, kui te
olete võtnud seda ravimit rohkem soovitatud annusest.Teie arst otsustab vajalike abinõude
kasutamise.
Kui Te unustate Tonsilgon N´i võtta
Võtke ravimit nii kiiresti kui võimalik, kuid ärge ületage lubatud ööpäevast annust.
Kui te lõpetate Tonsilgon N´i võtmise
Tonsilgon N tilkade võtmise lõpetamine ei põhjusta probleeme.

4. Võimalikud kõrvaltoimed
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Aeg-ajalt võivad esineda (ühel inimesel 100-st) seedetrakti häired (nt iiveldus, kõhuvalu).
Teadmata sagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
võivad ilmneda allergilised reaktsioonid (nahalööve, urtikaaria nn nõgestõbi).
Esimeste ülitundlikkus/allergiliste reaktsioonide nähtude ilmnedes lõpetage Tonsilgon N´i võtmine.
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 Tonsilgon N´i säilitada
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 kuud.
Hoida temperatuuril kuni 25, originaalpakendis, niiskuse ja päikese 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 Tonsilgon N sisaldab
1 g lahust sisaldab 0,29 g vedelekstrakti, mis sisaldab järgmisi taimi: alteejuur 4 mg, kummeliõisik 3
mg, põldosjaürt 5 mg, pähklipuuleht 4 mg, raudrohuürt 4 mg, tammekoor 2 mg, võililleürt 4 mg.
Ekstrahent on 59% etanool.
Sisaldab 19% mahuprotsenti alkoholi.
1 ml (0,98g) lahust vastab 18 tilgale.
Kuidas Tonsilgon N välja näeb ja pakendi sisu
Tonsilgon N on selge kuni kergelt hägune, kollakaspruun vedelik kummeli lõhna ja maitsega.
Tonsilgon N suukaudsed tilgad on saadaval pruunist klaasist polüetüleenist tilguti ja polüetüleenist
keeratava korgiaga pudelites, mis on pakitud pappkarpi.
Saadaval on järgmised pakendi suurused: 50 ml, 100 ml ja 500 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Bionorica SE
Kerschensteinstrasse 11-15
92318 Neumark
Saksamaa
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
AS Oribalt Tallinn
Kõrtsi tee 9
75306 Lehmja, Harjumaa
Eesti

Tel.: +372 6515 100
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2020.

