
Myös 
matkalle!

Älä anna ripulin 
pilata suunnitelmiasi

Pysäytä ripuli,
älä suolistoasi!
Hidrasec ei muuta suolen sisällön läpikulkuaikaa.1



Lue lisää 
osoitteesta 
hidrasec.fi

Äkillinen ripuli voi yllättää milloin 
tahansa ja lähes aina sen 
aiheuttajana ovat virukset tai 
bakteerit. Ulkomaanmatkan aikana 
on riski sairastua turistiripuliin. 



Hoida ripulia lomamatkalla 
- pakkaa mukaan Hidrasec, 
niin ripuli ei pääse pilaamaan 
suunnitelmiasi.

Hidrasec hoitaa ripulia nopeasti 
ja helposti – vaikuttamatta suolen 
normaaliin toimintaan. Hidrasec 
ei aiheuta vatsan pingottumista 
eikä tutkimuksissa ole raportoitu 
ummetusta lumelääkettä 
(vertailuryhmän saama hoito ilman 
lääkeainetta) enempää.1



Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä on Hidrasec?
Hidrasec on nesteen liikaeritystä vähentävä 
lääke äkillisen ripulin hoitoon. Se vaikuttaa 
nopeasti ja on saatavilla apteekista ilman 
reseptiä.

Mistä ripuli johtuu?
Tavallisimpia kotimaisia suolistoinfektioita 
ovat talvisin ja keväisin liikkuvat norovirusten 
aiheuttamat ripuli- ja oksennustaudit sekä 
kampylobakteeri- ja salmonellainfektiot.2 

Ripuli on tavallisin matkailijoiden 
terveysongelma. Yleisimmin ripulin aiheuttaa 
ruoasta tai juomasta saatu bakteeri. 
Bakteerien, virusten tai alkueläinten 
joutuminen uimavedestä suuhun voi 
myös aiheuttaa ripulin. Yleisimmät 
turistiripulin aiheuttajat ovat kolibakteeri, 
kampylobakteerit, salmonella ja shigella.3 



Kenelle Hidrasec on tarkoitettu?
Hidrasec-valmiste on tarkoitettu aikuisille,  
joille on ilmaantunut äkillinen ripuli.

Miten Hidrasec vaikuttaa?
Hidrasec vaikuttaa pienentämällä suoliston ja 
ulostemassan nestemäärää, mutta ei vaikuta 
suolen muuhun toimintaan. Hidrasec ei 
aiheuta vatsan pingotusta eikä tutkimuksissa 
ole raportoitu ummetusta lumelääkettä 
(vertailuryhmän saama hoito ilman  
lääkeainetta) enempää.1 

Miten Hidrasec-valmistetta käytetään?
Ota 1 Hidrasec-kapseli heti oireiden ilmaannut-
tua pienen vesimäärän kanssa ja sen jälkeen  
1 kapseli 3 kertaa vuorokaudessa, kunnes  
sinulta on tullut kaksi normaalia ulostetta.  
Hoitoa ei saa jatkaa yli 7 vuorokautta. Jos  
oireet eivät helpota 3 vuorokauden kuluessa, 
ota yhteyttä lääkäriin.
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Ripulissa nesteen määrä suolessa lisääntyy. 
Hanat aukeavat!
Tämä johtaa neste- ja elektrolyyttitasapainon 
järkkymiseen.

Hidrasec pysäyttää ripulin kontrolloimalla 
nesteen määrää suolistossa.  
Hanat sulkeutuvat!  
Ripuli laantuu ja elektrolyyttitasapaino 
normalisoituu. 
Suolen toiminta normalisoituu.
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Näin Hidrasec vaikuttaa:



Hidrasec® 100 mg (rasekadotriili) kapselit on tarkoitettu 
akuutin ripulin oireenmukaiseen hoitoon aikuisille. Ota aluksi 
1 kapseli mihin aikaan vuorokaudesta tahansa ja sen jälkeen 
1 kapseli 3 kertaa vuorokaudessa, kunnes uloste on kahdesti 
normaalia. Hoito saa kestää enintään 7 vrk. Älä käytä, jos olet 
allerginen jollekin valmisteen aineosalle. Keskustele lääkärin tai 
apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käyttöä, jos ulosteessa on 
verta ja sinulla on kuumetta tai jos sinulla on munuaissairaus tai 
maksan vajaatoiminta. Älä käytä antibioottien käyttöön liittyvän 
ripulin yhteydessä. Lopeta käyttö ja mene välittömästi lääkäriin, 
jos sinulla ilmenee vakavia ihoreaktioita/angioedeemaa (ihoalueen 
tai limakalvon turpoamista), ks. lisätiedot pakkausselosteesta. Älä 
käytä, jos olet raskaana tai imetät. Yleiset haittavaikutukset: 
päänsärky. Ks. muut haittavaikutukset pakkausselosteesta. 
Pakkaus: 10 kovaa kapselia. Varmista lääkkeen sopivuus 
itsellesi apteekista. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti 
pakkausselosteeseen. Yhteystiedot: Nordic Drugs, PL 800, 
00101 Helsinki, Puh: +358 10 231 1040, S-posti: info.fi@
nordicpharma.com Perustuu valmisteyhteenvetoon 1.12.2021.

Viite: 1. Hidrasec 100 mg kapseli pakkausseloste (26.9.2022) ja 
valmisteyhteenveto (1.12.2021). 2. http://www.terveyskirjasto.fi/
terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00608&p_hakusana=ripuli  
3. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=dlk00613 4. Duval-Iflah et al. Aliment Pharmacol Ther 
1999; 13, Suppl.6, 9-14.

Ripulissa nesteen määrä suolessa lisääntyy. 
Hanat aukeavat!
Tämä johtaa neste- ja elektrolyyttitasapainon 
järkkymiseen.

Hidrasec ei aiheuta:
•  Ummetusta lumelääkettä enempää.1 
•  Vatsan turvotusta.1

•  Haitallisten bakteereiden liikakasvua  
    suolistossa.4 
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