
 
Pakendi infoleht!  
 
Palun lugege infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist. Küsimuste tekkimisel pidage nõu arstiga. 
 
SINEX 0,05% 
Ninapihus 
 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
Procter & Gamble Manufacturing GmbH 
Sulzbacher Strasse 40-50 
65824 Schwalbach am Taunus 
Saksamaa 
 
Ravimvorm ja koostis: Sinex on annustatud ninapihus. Toode on iseloomuliku aromaatse lõhnaga vesi-
puhverlahus. Sinex on pakitud plastikust pudelisse, mis sisaldab 15 ml lahust.  
Toimeaine: Oksümetasoliin 0,044%. 1 annus sisaldab oksümetasoliini kuni 0,044 mg. 15 ml pudel sisaldab 
kuni 150 annust. 
Abiained: levomentool, eukalüptool, kamper, bensalkooniumkloriid, kloorheksidiinglükonaat, dinaatrium 
EDTA, tüloksapool, naatriumtsitraatdihüdraat, sidrunhape, vesi. 
 
Omadused: Sinex’i toimeaine oksümetasoliin, on sümpatomimeetikum, mis toimib veresoonte ahendajana 
ja vähendab seega nina limaskestade turset. 
 
Näidustused: Nohu korral nina limaskestade turse vähendamine. 
 
Vastunäidustused: Ülitundlikkus sümpatomimeetiliste amiinide või ravimi mõne abiaine suhtes. Ninaesiku 
naha ja limaskesta põletik. Ninaesiku kuiv põletik (rhinitis sicca). Alla 6-aastased lapsed. 
Monoamiinioksüdaasi inhibiitorit (MAOI) kasutavad patsiendid või patsiendid, kes on seda kasutanud 2 
eelneva nädala jooksul. Glaukoom. Ei tohi kasutada vahetult pärast nina piirkonnas läbiviidud või aju 
kõvakelme operatsioone. Informeerige arsti enne ravimi kasutamist kui teil on mõni eelnimetatud 
haigusseisundeist. 
 
Hoiatused! Ärge ületage soovitavat annust. Ärge kasutage pihustit soovitatust tihedamini. Südamekaebuste, 
kõrge vererõhu, suhkurtõve, kilpnäärme haiguste, maksa- ja neerutalitluse häirete all kannatavad patsiendid - 
informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigustest. Hoidke lastele 
kättesaamatus kohas. Haigusnähtude püsimisel  konsulteerige arstiga.  
 
Rasedus ja imetamine: Lühiajaliselt võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Kui olete rase või 
toidate rinnaga last, informeerige sellest oma arsti enne ravimi kasutamist.  
 
Kõrvaltoimed: Kohati võivad ilmneda kerged kõrvalmõjud nagu nina limaskesta põletustunne ja kuivus, 
aevastamine, suu ja kurgu kuivamine. Harva võib esineda süsteemseid kõrvaltoimeid (südamepekslemine, 
värin, unetus), mis üldiselt esinevad sagedamini väikelastel. Loetelus nimetamata kõrvaltoimete ilmnemisel 
informeerige arsti. 
 
Koostoimed: Koos MAOI-ga tarvitades, millega ravitakse depressiooni ja foobiaid, võivad ilmneda tõsised 
hüpertensiivsed (vererõhu kõrgenemine) reaktsioonid. Informeerige arsti ka teistest kasutatavatest ravimitest. 
 
Annustamine: 
� Üle 6-aastased lapsed ja täiskasvanud: pihustada 1…2 annust mõlemasse ninasõõrmesse iga 6…8 tunni 

järel. 



Ärge tarvitage Sinex’it ilma arstiga konsulteerimata üle 7 päeva. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige 
arstiga.  
 
Üleannustamine: Keskmise või suure üleannustamise tunnusteks on teadvusekadu ning südame- ja 
veresoonkonna kollaps, mis vajab vastavat ravi. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. 
Juhusliku allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole. 
 
Säilitamine: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Infoleht kaasajastatud: Märts 2000. Infoleht kooskõlastatud: Juuni 2000. 
 


