
                                PAKENDI INFOLEHT 
 
    TYZINE 0,1 %  ninatilgad                 lastele alates 6.eluaastast ja täiskasvanutele 
    TYZINE 0,05 % laste ninatilgad        lastele vanuses 2…6 aastat 
    Tetrüsoliin 
 
Käesolev  pakendi infoleht sisaldab vajalikku teavet ravimi Tyzine kohta. Lugege infoleht läbi enne ravimi  
kasutamist. Kui midagi jäi ebaselgeks või tekkis küsimusi, konsulteerige arsti või apteekriga. Säilitage infolehte, 
Teil võib tekkida soov või vajadus seda uuesti lugeda. 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 
 
TYZINE ninatilgad 0,1%  –  1 ml lahust sisaldab 1 mg tetrüsoliinivesinikkloriidi 
TYZINE laste ninatilgad  0,05% - 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg tetrüsoliinvesinikkloriidi  
Abiained: bensüülalkohol, bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, soolhape, sorbiidi vesilahus, 
naatriumtsitraat, metüülvesinikpropüültselluloos, polüoksüetüleenglütserooltrivesinikstearaat 40, destilleeritud 
vesi, aroomained. 
 
 
Tootja 
Pfizer, Saksamaa   
 
Toote müügiloa hoidja: 
Pfizer H.C.P. Corporation Eesti 
Pirita tee 20,  10127 Tallinn 
Tel. (0) 6 405 328 
Fax (0) 6 405 327 
 
Näidustused: 
0,1% ninatilgad: Nina limaskesta turse vähendamine nohu korral. 
0,05% ninatilgad: Nina limaskesta turse vähendamine nohu korral lastel. 
 
Vastunäidustused: 
Tyzine ninatilku ei tohi kasutada , kui patsiendil on ülitundlikkus ravimi komponentide suhtes või krooniline 
ninakuivus (rhinitis sicca), samuti kui patsient kasutab monoamiiniini oksüdaasi inhibiitorite (nn MAO-
inhibiitorite) rühma kuuluvaid depressioonivastaseid ravimeid. 
TYZINE laste ninatilku (0,05%) ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel. 
TYZINE ninatilku (0,1%) ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel. 
 
Rasedus ja imetamine: 
Raseduse või rinnaga toitmise ajal võib TYZINE'i ninatilku tarvitada ainult arsti ettekirjutusel. 
 
Kõrvaltoimed: 
Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks on valu, kipitus, aevastamine ja limaskesta kuivus. Üksikjuhtudel võib 
pärast ravikuuri lõppu võib taas tekkida limaskesta turse. Ülitundlikel patsientidel võib TYZINE'i liiga sage 
kasutamine või ülemäära suured annused põhjustada erutust, veelgi suuremad annused aga liigrahulikkust. Neil 
puhkudel võib esineda peavalu, värinad, segasusseisund, südamepekslemine, vererõhu tõus ja iiveldus. Taolised 
kõrvaltoimed on tavaliselt kergekujulised ja mööduvad. Kui nad aga püsivad, tuleb ravi lõpetada või pöörduda 
arsti poole. 
Ettevaatust südame- ja veresoonkonna raskete haiguste (hüpertensioon, feokromotsütoom, südamerike), 
glaukoomi (kae) ja ainevahetushäirete (hüpertüreoidism, suhkurtõbi) korral - kasutamine  ainult arsti 
ettekirjutuste kohaselt ja  arsti järelvalve all. 
Tähelepanu! 
Kui põete muid haigusi, olete allergiline või võtate muid ravimeid (sealhulgas käsimüügi- või loodusravimeid), 
informeerige sellest oma arsti, enne kui alustate Tyzine kasutamist. 
 
Mõju transpordivahendi juhtimisele ja mehhanismidega töötamisele: 



 

 
 
 2

Pikaajalise kasutamise / suurte annuste puhul ei ole välistatud toime südame-veresoonkonnale, mistõttu 
liiklusvahendi juhtimine või mehhanismidega töötamine võib olla takistatud:  te ei suuda ootamatutele 
olukordadele adekvaatselt reageerida.  Sellisel juhul vältida liiklusvahendi juhtimist  või mehhanismidega 
töötamist. 
  
Annustamine ja manustamismeetod: 
Kui arst pole määranud teisiti, on soovitav järgida järgmisi juhiseid: 
Täiskasvanud ja lapsed vanuses üle 6 aasta: 
TYZINE ninatilgad 0,1% - tilgutada 2...4 tilka kummassegi ninasõõrmesse; korrata vajadusel, kuid mitte 
sagedamini kui iga 4 tunni järel. 
Lapsed vanuses 2...6 aastat: 
TYZINE laste ninatilgad 0,05% - tilgutada 2...3 tilka kummassegi ninasõõrmesse mitte sagedamini kui iga 4…6 
tunni järel. 
Tavaliselt piisab harvemast manustamisest, kuna toime kestab sageli kuni 8 tundi. Kui tilgutatakse enne 
magamaminekut, pole üldjuhul vaja manustamist korrata enne järgmist hommikut. Tilgutamise hõlbustamiseks 
kallutada pead küljele ja kergelt tahapoole. 
 
Nagu kõiki ninatilku, millel on limaskesta turset alandav toime, ei tohi ka TYZINE'i kasutada pikemaaegse 
perioodi vältel (mitte kauem kui 1 nädal täiskasvanutel ja 3 päeva lastel), kuna mõningatel juhtudel võib 
pärast ravikuuri lõppu taas tekkida limaskesta turse. Manustamist võib taasalustada alles pärast mitme päeva 
möödumist. 
 
Ärge muutke infolehel soovitatud või arsti poolt ettekirjutatud annuseid. Suuremaid annuseid või sagedasemat 
manustamist tuleb vältida - eriti laste puhul. Kui arvate, et ravimi toime pole piisavalt tugev või on, vastupidi, 
liiga tugev, pöörduge arsti poole. 
 
TYZINE liiga sage manustamine või liiga suured annused võivad põhjustada unisust, ülemäärast higistamist või 
koguni teadvusekaotust. Kui niisugused nähud ilmnevad, kontakteeruge koheselt arstiga. 
 
Üleannustamine: KAS SEE LÕIK ON KOGEMATA VÕI TAHTLIKULT PUUDU? Võiks ikka olla. Vt SPC. 
 
Pakend:  
Tyzine ninatilgad ( 0,1% ) - 10 ml, pipetiga varustatud tumedast klaasist pudelis 
Tyzine laste ninatilgad ( 0,05%) - 10 ml, pipetiga varustatud tumedast klaasist pudelis 
 
 Hoidke TYZINE ninatilku lastele kättesaamatus kohas! 
 
Ärge kasutage ravimit TYZINE pärast pakendil ja pudelil toodud tähtaja (Kõlblik kuni) möödumist! 
 
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge arsti või apteekri poole. 
 
 
Infoleht  kooskõlastatud: detsember 2001  


