PAKKAUSSELOSTE
CODETABS®-imeskelytabletti
Kokillaanauute
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Codetabsimeskelytabletteja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai
kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1.
Mitä Codetabs on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä tulee ottaa huomioon ennen Codetabs-imeskelytablettien käyttöä
3.
Miten Codetabs-imeskelytabletteja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Codetabs-imeskelytablettien säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.

MITÄ CODETABS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Codetabs-valmistetta käytetään eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen
hoitoon.
1 imeskelytabletti sisältää 25 mg kokillaanauutetta. Kokillaanauute vaikuttaa liman
koostumukseen ja helpottaa tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä. Lisäksi se
hillitsee yskänärsytystä.
2.
MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN CODETABSIMESKELYTABLETTIEN KÄYTTÖÄ?
Älä käytä Codetabs-imeskelytabletteja
jos olet allerginen (yliherkkä) kokillaanauutteelle tai Codetabs-yskäntablettien jollekin muulle
aineelle.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.
Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteella ei ole vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

Tärkeää tietoa Codetabs-imeskelytablettien sisältämistä aineista
Codetabs-imeskelytabletit sisältävät sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on
jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
3.

MITEN CODETABS-IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
11–15-vuotiaille ½ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
4–10-vuotiaille ¼ tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.
Ei alle 4-vuotiaille.
Jos otat Codetabs-imeskelytabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai
Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut
yliannostuksen Codetabs-imeskelytabletteja.
4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Codetabs voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät
kuitenkaan niitä saa.
Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutuksia ei juuri ole. Jos haittavaikutuksia
ilmaantuu, on niistä aina syytä ilmoittaa lääkärille.
5.

CODETABS-IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä lääke huoneenlämmössä (+15–25 C).
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat
näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista
käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.
Hävitä vanhentunut lääke noudattaen omassa kunnassasi voimassa olevia ohjeita. Heitä
läpipainopakkaus roskiin. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.
6.

MUUTA TIETOA

Mitä Codetabs-imeskelytabletti sisältää?
- Vaikuttava aine on kokillaanauute.
- Muut aineet ovat lakritsiuute, ammoniumkloridi, mentoli, anisöljy, sakkaroosi, talkki ja
magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti
Pakkauskoko on 20 imeskelytablettia.

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000
Valmistaja
allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12
37081 Göttingen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 21.4.2016.

BIPACKSEDEL
CODETABS®-sugtablett
Cocillanaextrakt
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig
för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Codetabs måste trots det användas med försiktighet för att
det bästa resultatet ska uppnås.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte
nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om
1.
Vad Codetabs är och vad det används för
2.
Att tänka på innan du använder Codetabs
3.
Hur du använder Codetabs
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Codetabs ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.

VAD ÄR CODETABS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Codetabs används för kortvarig symtomatisk behandling av hosta av olika orsaker.
1 sugtablett innehåller 25 mg cocillanaextrakt. Cocillanaextrakt påverkar slemmets
sammansättning och gör att slemmet i luftrören lossnar lättare i samband med infektion.
Dessutom lindrar cocillanaextraktet hostretning.
2.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER CODETABS

Använd inte Codetabs
om du är allergisk (överkänslig) mot cocillanaextrakt eller något av övriga innehållsämnen i
Codetabs.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,
även receptfria produkter, naturmediciner eller naturprodukter.
Samverkningar har inte konstaterats.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Preparatet skall inte användas under graviditet och amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Preparatet har ingen inverkan på körförmåga eller användning av maskiner .

Viktig information om något innehållsämne i Codetabs
Codetabs-sugtabletter innhåller sackaros. Om din läkare har berättat att du inte tål vissa
sockerarter, diskutera med läkaren innan du tar detta läkemedel.
3.

HUR ANVÄNDER DU CODETABS?

För vuxna 1–2 tabletter 3–4 gånger per dygn.
För ungdomar mellan 11 och 15 år ½ tablett 3–4 gånger per dygn.
För barn mellan 4 och 10 år ¼ tablett 3–4 gånger per dygn.
Inte för barn under 4 år.
Om du har tagit för stor mängd av Codetabs
Kontakta alltid läkaren, sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) om du
eller någon annan har tagit en överstor dos av Codetabs.
4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Codetabs orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Vid rekommenderade doser förekommer knappast några biverkningar. Om biverkningar
förekommer, bör läkaren alltid informeras.
5.

HUR SKA CODETABS FÖRVARAS?

Förvara läkemedlet i rumstemperatur (+15–25 C).
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Använd inte läkemedlet om det
synbart har förändrats.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Förstör gamla läkemedel och förpackningar enligt de föreskrifter som gäller i din
hemkommun. Kasta blisterförpackningen i soporna. Kartongasken och bipacksedeln kan
återvinnas.
6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är cocillanaextrakt.
Övriga innehållsämnen är lakritsextrakt, ammoniumklorid, mentol, anisolja, sackaros,
talk och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Brun, rund, plan tablett med fasad kant och korsskåra
Förpackningsstorleken är 20 sugtabletter.
Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000
Tillverkare
allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH, Hildebrandstraße 12
37081 Göttingen, Tyskland
Bipacksedeln är granskad 21.4.2016.

