Pakendi infoleht: teave kasutajale
Septolete Lemon 1,2 mg losengid
Tsetüülpüridiinkloriid
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Võtke 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 oma 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 3 päeva möödumist te ei tunne ennast paremini või tunnete end halvemini, peate
võtma ühendust arstiga.
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1.

Mis ravim on Septolete Lemon ja milleks seda kasutatakse

Septolete Lemon’i losengid (imemistabletid) avaldavad paikset mikroobivastast toimet. Need
sisaldavad antiseptilist tsetüülpüridiinkloriidi, mis lagundab baktereid ja seeni ning mõningal määral
pärsib see ka viiruste arenemist. Imemistabletid desinfitseerivad suuõõnt ja kurku, leevendades seeläbi
suuõõne- ja kurgupõletikku.
Septolete Lemon on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt põhjustatud
infektsioonide korral.
Tänu oma heale märgumisvõimele ja väikesele pindpinevusele tungib tsetüülpüridiinkloriid ka suu ja
neelu limaskestade raskesti ligipääsetavatesse osadesse ning pärsib bakterite kasvu.
Septolete Lemon´i imemistablettidel on meeldiv ja värskendav sidruni maitse.
Nad ei sisalda sahharoosi, mida bakterid kasvuks vajavad, seetõttu ei põhjusta nad hammaste
lagunemist; antiseptikumi toime on palju parem suhkruvabas aluses.
Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne ennast paremini või tunnete end halvemini, peate võtma
ühendust arstiga.
2.

Mida on vaja teada enne Septolete Lemon’i võtmist

Ärge kasutage Septolete Lemon’it:
kui olete tsetüülpüridiinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
kui teil on suus lahtised haavad (näiteks peale hamba väljatõmbamist, kurgumandlite kirurgilist
eemaldamist jne.), sest tsetüülpüridiinkloriid võib aeglustada haavade paranemist;
kui teil on tõsine nakkus, millega kaasneb kõrge palavik, peavalu ja oksendamine; võtke
ühendust oma arstiga, eriti kui teie seisund ei parane 3 päeva jooksul;

kui teil on suhkurtõbi, peate te meeles pidama, et iga imemistablett sisaldab umbes 1 g
maltitooli. Aeglase hüdrolüüsumise ja imendumise tõttu seedetraktis on maltitoolil mõningane
toime veresuhkru tasemele.
Ei soovitata kasutada suuremaid annuseid, kui on välja kirjutatud.

-

Lapsed ja noorukid
Imemistabletid ei soovitatavad alla 4-aastastele lastele.
Muud ravimid ja Septolete Lemon
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Ei ole täheldatud, et Septolete Lemon’i imemistabletid avaldaksid mõju teistele ravimitele.
Septolete Lemon koos toidu ja joogiga
Ärge võtke imemistablette koos piimaga, sest piim vähendab Septolete Lemon’i efektiivsust. Ärge
võtke Septolete Lemon’it vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega
jooge vähemalt üks tund.
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 ravimi ohutu kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal on andmed piiratud, ei soovitata seda
raseduse ja imetamise ajal kasutada.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Septolete Lemon losengide mõjust autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele teateid ei ole.
Septolete Lemon sisaldab abiaineid
Imemistabletid sisaldavad looduslikku värvainet, seetõttu võib nende värv aja jooksul pleekida, kui
neid hoitakse valgusküllases kohas.
Septolete Lemon sisaldab maltitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis võtke
enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.
3.

Kuidas Septolete Lemon’it võtta

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.
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed
Iga 2...3 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 8 imemistabletti päevas.
10…12-aastased lapsed
Iga 3…4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 6 imemistabletti päevas.
4…10-aastased lapsed
Iga 3…4 tunni järel lasta 1 imemistabletil suus lahustuda, kuni 4 imemistabletti päevas.
Ärge võtke imemistablette vahetult enne sööki või söögi ajal. Pärast ravimi võtmist ärge sööge ega
jooge vähemalt üks tund.
Kui teil on tunne, et Septolete Lemon’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.
Kui te võtate Septolete Lemon’it rohkem kui ette nähtud

Arvestades toimeainete kogust igas imemistabletis on üleannustamise võimalus minimaalne. Suure
arvu imemistablettide allaneelamine võib põhjustada seedetraktihäireid, iiveldust, oksendamist ja
kõhulahtisust. Sellisel juhul lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja pidage nõu oma
arsti või apteekriga.
Kui te unustate Septolete Lemon’it võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim 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 see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
seedetraktihäired, eriti tundlikel inimestel ja ettenähtust suuremate annuste kasutamisel.
Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):
ülitundlikkusreaktsioonid nagu ärritus ja lööve.
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 Septolete Lemon’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete Lemon sisaldab
Toimeaine on tsetüülpüridiinkloriid. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1,2 mg
tsetüülpüridiinkloriidi.
Teised koostisosad on: vedel maltitool, maltitool (E965), mannitool (E421), levomentool,
sidruniõli, glütserool (E422), riitsinusõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat
(E572), povidoon, farmatseutilised vahad (mesilasvaha (E901), karnaubavaha (E903), šellak
(E904)), titaandioksiid (E171), laimi maitseaine,sidruni maitseaine, apelsiniõli maitseaine,
kollane värvaine (kurkumiin (E100), vesi, kummiaraabik (E414), maltodekstriin, sidrunhape
(E330), rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappeestrid (E472c), naatriumbensoaat
(E211) ja kaaliumsorbaat (E202)).
Kuidas Septolete Lemon välja näeb ja pakendi sisu
Imemistabletid on kollast värvi, ümmargused ja kergelt kaksikkumerad.
Imemistabletid on saadaval 18 kaupa karpides. Karbid sisaldavad 2 mullpakendit, kummaski 9
imemistabletti.
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