
PAKENDI INFOLEHT 
LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE ENNE RAVIMI TARVITAMIST. KUI TEIL 
TEKIB KÜSIMUSI VÕI KAHTLUSI, PÖÖRDUGE OMA RAVIARSTI VÕI 
APTEEKRI POOLE TÄIENDAVA INFORMATSIOONI SAAMISEKS 
 
MALATION 0,5% LAHUS 
 
Lahus paikseks manustamiseks nahale 
 
Infolehe sisu: 
1.  Mis on Malation 0,5% lahus ja milleks seda kasutatakse? 
2.  Mida peab teadma enne Malation 0,5 % lahuse kasutamist. 
3.  Kuidas Malation 0,5% lahust kasutada? 
4.  Võimalikud kõrvaltoimed. 
5.  Malation 0,5% lahuse säilitamine. 
 
Malation 0,5% lahus: 
• Aktiivne toimeaine on malatioon 5 mg/g 
• Abiained   isopropanool 895 mg/g 
    terpineool 100 mg/g 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
A/S Den norske Eterfabrikk Tel: + 47 22 78 26 00 
Eterveien 12   Faks: + 47 22 78 26 10 
P.O.Box 10, Boler 
0620 Oslo 
Norra 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: Tamro Eesti AS 
 
1.  MIS ON MALATION 0,5% LAHUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE? 
Ravim pea-ja kubemetäide hävitamiseks. 
 
2.  MIDA PEAB TEADMA ENNE MALATION 0,5% LAHUSE KASUTAMIST. 
Malation 0,5% lahust mitte kasutada: 
kui oled ülitundlik malatiooni või mõne abiaine suhtes. 
 
Malation 0,5% lahust on vajalik kasutada erilise ettevaatusega: 
• Kui lahust kasutada alla 6-kuuste laste raviks. Alla 1-aastastel lastel tohib kasutada 

ainult arsti järelvalvel. 
• Teisele isikule ravimi manustamisel tuleb kasutada kummikindaid. 
• Ravimi sattumisel silma tuleb koheselt silma pesta rohke vee all. 
• Lahus on väga tuleohtlik. 
Rasedus 
Kasutada ainult tungival vajadusel, arsti järelevalve all. Kasutatav kogus peaks olema 
minimaalne. 



 
Imetamine 
Risk kasutamise ajal on minimaalne kui kasutatav kogus on minimaalne. 
Malatiooni võib rinnaga toitmise ajal kasutada. 
 
Liiklusohtlikkus 
Malation 0,5% lahus ei mõjuta võimet juhtida autot või kasutada masinaid. 
 
Teiste ravimite kasutamine 
Ei ole teada koostoimeid teiste ravimitega. 
 
3.  KUIDAS MALATION 0,5% LAHUST KASUTADA 
Peatäide korral: Hõõruda 10...25 ml lahus kuivadesse juustesse ja peanahale kuni kõik 
juuksed on niisked. Kui juuksed on pikad, peab töötlema peanaha lähedal olevaid 
juukseid. Eriti tähelepanelikult peab ravima kukla piirkonda, kõrvataguseid ja pealage. 
Lasta juustel kuivada ilma rätikut kasutamata. 12 tunni pärast pesta juuksed tavalise 
shampooniga. Niiskeid juukseid kammida tiheda kammiga. Pärast ravi tuleb tingudest ja 
täidest vabanemiseks põhjalikult kammida juukseid tiheda kammiga iga 2...3 päeva järel 
2...3 nädala vältel, kuni võib kindel olla, et tinge ja täisid enam ei ole. 
 Kui 7...10 päeva pärast ravi avastatakse siiski elusaid täisid, tuleb ravi korrata. 
Kubemetäide korral: Hõõruda lahus põhjalikult erinevates kehapiirkondades asuvatele 
karvadele. Lahuse kogus varieerub sõltuvalt karvade pikkusest. Lahusega mitte ravida 
silmaripsmeid. Ripsmetelt saab tinge eemaldada pintsettidega. Hõõrumine lõpetada kuni 
karvad on veel niisked. Lasta kuivada ilma rätikut kasutamata. 12 tunni pärast pesta lahus 
tavalise seebiga maha. 
Kuna mõned tingud võivad pärast esmast ravi elavana säilida, peab ravi 8...14 päeva 
pärast kordama. 
 
Kui kasutad rohkem Malation 0,5% lahust 
Puuduvad teated üleannustamisjuhtumite kohta. 
 
4.  VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
Sarnaselt teistele ravimitele võib Malation 0,5% lahus põhjustada kõrvaltoimeid. 
Võib tekkida kontaktdermatiit. 
Kerge, mööduv valu nahal lahusega kokkupuute tõttu. Samuti ajutine mööduv peakõõma 
teke tundlikel inimestel. 
Kui ilmnevad kõrvaltoimed, mida ei ole selles infolehes mainitud, informeeri enda arsti 
või apteekrit. 
 
5.  MALATION 0,5% LAHUSE SÄILITAMINE 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Säilitada temperatuuril kuni 25°C. 
Mitte kasutada Malation 0,5% lahust pärast pakendil näidatud kõlblikkusaja möödumist. 
 
Infolehe kaasajastamise kuupäev: 
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