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Nocturne
Ruislinnun laulu korvissani
Tähkäpäiden päällä täysi kuu

KESÄ-YÖN ON ONNI OMANANI,
KASKISAVUUN LAAKSOT VERHOUU
en mä iloitse, en sure, huokaa

Mutta metsän tummuus Mulle Tuokaa

Johon päivä hukkuu Siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu

Tuoksut vanamon

Laskenehen Koska monta nuorta unta näin

Niistä sydämeni laulun teen.

Miksi metsän tummuus Sävelehen

PUUNTO
PILVEN

JA VARJOT 
VEEN

MIKSI JUOVA 
PÄIVÄN
Miksi etäisien vuorten siinto? Koska sinne oli silmän kiinto:
Miksi vanamoiden valjut lemut: koska päättyneet on päivän kemut
Mutta miksi varjot virran veen: kosk’ on mieli mulla siimekseen
Sulle laulan, neiti kesäheinä: sydämeni suuri hiljaisuus
Uskontoni: soipa säveleinä 
Tammenlehvä-seppel vehryt, uus

En mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta; pienentyy mun ympär’ elon piiri; aika seisoo, nukkuu tuuliviiri; edessäni 
hämäräinen tie tuntemattomahan tupaan vie.Ei
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Kosk’ on mustaa murhe                                ylpeäin.





P A K K A U S S E L O S T E

K E S T I N E

10 MG TABLETTI.
Kalvopäällysteinen.

 ue tämä pakkausseloste huolellisesti   
ennen kuin alat käyttää lääkettä. 
 2. Tämä seloste sisältää tärkeää tie-
toa valmisteesta ja sen käytöstä. 
 3. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit 
tarvita sitä myöhemmin.
 4. Jos sinulla on kysyttävää, käänny 
lääkärisi tai apteekin puoleen.
 5. Ota yhteys lääkäriin jos oireesi 
pahe ne vat tai eivät lievity 
 
6. Mitä Kestine-tabletit ovat ja mihin 
niitä käytetään?
 7. Yksi Kestine-tabletti sisältää vaikut - 
tavana aineena 10 mg mikronisoitua ebas- 
tiinia. Valmiste sisältää myös seuraavia 
apuaineita: mikrokiteinen sel luloosa, lak - 
toosimonohydraatti, esigelatinoitu maissi - 
 tärkkelys, kroskarmelloosinatrium, mag-
nesiumstearaatti, hypromelloosi.
 
 8. Kestine kuuluu antihistamiineihin 
(H1-reseptoreiden salpaaja). 
 9. Antihistamiinit lieventävät elimistön 
allergiaoireita estämällä allergisten re-
aktioiden yhteydessä soluista vapautu-
van histamiinin vaikutuksia elimistössä.
 10. Käyttöaiheet. Kestine-tabletteja käy -
te tään allergisten oireiden hoitoon ja eh-
käisyyn seuraavissa tapauksissa:
 11. Kausiluonteinen ja ympärivuotinen 
allerginen nuha, joka ilmenee yleensä 
aivasteluna ja nenän vuotamisena
 12. Allergiset silmäoireet, kuten sil-
mien punoitus, kutina ja kirvely.
 13. Nokkosihottuma eli urtikaria, joka 
ilmenee ihon paukamina, punoituksena 
ja kutinana
 14. Hyttysenpiston aiheuttamat voi -
makkaat iho-oireet.
 15. Mitä tulee ottaa huomioon en-
nen kuin Kestine-tabletteja käytetään?  

L

10 päivän hoidon aikana.

Makrogoli 6000 ja titaanioksidi (E171).

 16. Käytön rajoitukset. Älä käytä ebas-
tiinia, jos olet yliherkkä ebastiinille tai 
muille Kestine-valmisteen ainesosille.
 17. Jos olet menossa ihotesteihin aller-
gian vuoksi, lopeta Kestine-tablettien käyt -
tö vähintään neljä päivää ennen testejä, 
sillä Kestine voi vaikuttaa testituloksiin.
 18. Varotoimenpiteet. Ole varovainen 
käyttäessäsi Kestine-tabletteja jos sinul-
la on ollut sydämen rytmihäiriöitä, käytät 
kalium tabletteja alhaisten veren kalium-
arvojen vuoksi tai jos sinulla on vaikea 
maksan vajaatoiminta.
 19. Yhteiskäyttö muiden lääkkeiden 
kanssa. Keskustele lääkärisi kanssa 
Kestine-tablettien käytöstä jos käytät 
jatkuvasti lääkkeen näköisiä luontais-
tuotteita tai lääkkeitä (myös ilman re-
septiä saatavia) ja erityisesti jos käytät 
rytmihäiriölääk keitä tai masennus- tai 
muita mielenterveyslääkkeitä.
 20. Muista kertoa lääkärillesi Kestine-
tablettien käytöstä, jos saat pitkäaikais-
ta antibiootti- tai sienilääkehoitoa.
 21. Raskaus ja imetys. Älä käytä Kes-
tine-tabletteja raskauden ja imetyksen 
ai kana. 
 22. Ajokyky ja koneiden käyttökyky.  
Kestine ei yleensä vaikuta autonajokykyyn 
tai koneiden käyttökykyyn.
 23. Miten Kestine-tabletteja käytetään? 
Kestine-tabletit voidaan ottaa joko ruo-
kailun yhteydessä tai aterioiden välillä. 
Kestine-valmisteella ei ole merkittäviä 
yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa. 
 24. Ota yhteys lääkäriin jos allergiaoi-
reet eivät lievity 10 päivän kuluessa tai 
jos ilmenee bakteeritulehduksen oireita 
(Esim. kuumetta).
 25. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuo-
tiaat lapset: Allergiseen nuhaan ja sil-
mäoireisiin tavallisesti yksi tabletti.
 26.  Jos oireet ovat vaikeita, tilapäisesti 
kaksi tablettia (2x10 mg) päivässä. Nok-
kosihottumaan yksi tabletti.

 (10 mg) päivässä.












