
PAKENDI INFOLEHT 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.  
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Aknefug-oxid mild 3% täpselt juhistele vastavalt.  
– Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
– Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.  
– Kui pärast 6 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti 
poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 

1. Mis ravim on Aknefug-oxid mild 3% ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Aknefug-oxid mild 3% kasutamist 
3. Kuidas Aknefug-oxid mild 3% kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Aknefug-oxid mild 3% säilitamine 
6. Lisainfo 

 
Aknefug-oxid mild 3% 
Bensoüülperoksiid 
Geel 
 
Toimeaine: bensoüülperoksiid 
Abiained: mikrokristalne tselluloos, α-dodetsüül-ω-hüdroksüpolü(oksüetüleen)-4, α-oktadetsüül-ω-
hüdroksüpolü(oksüetüleen)-6,5, etanool (0,12%), makrogool 400, destilleeritud vesi. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja.  
Dr. August Wolff GmbH & Co 
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa 
 
 
1. MIS RAVIM ON AKNEFUG-OXID MILD 3% JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Omadused. Kooriv ja antibakteriaalne geel. 
Aknefug-oxid mild 3% sobib tänu bensoüülperoksiidi laiale toimespektrile akne välispidiseks  raviks. 
Aknefug-oxid mild 3% toimib antibakteriaalselt ja pärsib aknet põhjustavate bakterite 
(Propionibacterium acnes) paljunemist. Eelnevale lisaks kutsub bensoüülperoksiid rasunäärmete 
epiteelirakkude pärssimise kaudu esile rasunäärmete kahanemise. 
 
Näidustused. Akne (vistrikulise lööbe) paikne ravi. 
1 g geeli sisaldab 30 mg bensoüülperoksiidi.  
Pakend: 3% geel, 25 g geeli tuubis, 50 g geeli tuubis. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AKNEFUG-OXID MILD 3% KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Aknefug-oxid mild 3%: 
- kui te olete ülitundlik bensoüülperoksiidi või ravimi mõne koostisosa suhtes. 
 
Rasedus ja imetamine.  



Aknefug oxid mild 3% tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid pärast hoolikat nõupidamist arstiga. 
Raseduse viimasel kuul ei tohi preparaati kasutada. 
Andmeid selle kohta, et preparaat välispidisel kasutamisel imetamise ajal rinnapiima läheb, ei ole. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega:  
Täiendavate nahka ärritavate ravimite kasutamine pole soovitatav. Siia kuulub ka intensiivne päikesekiirgus 
(UV-kiirgus), mida ravi ajal Aknefug-oxid mild 3 %-ga tuleb vältida.  Palun informeerige oma arsti, kui te 
kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.  
 
 
3. KUIDAS AKNEFUG-OXID MILD 3% KASUTADA  
 
Geeli kantakse 1…2 korda päevas õhukese kihina haigestunud nahale, kuni põletikuliste nähtude 
vaibumiseni. 
 
Märkus: Aknefug-oxid mild 3% on ette nähtud vaid välispidiseks kasutamiseks. Vältida geeli sattumist silma 
ja limaskestadele (huuled, suu). 
Juhul, kui AKNEFUG OXID MILD geel satub riietele, juustele ja habemele, tuleb see külma veega kiirelt 
maha pesta, kuna ta omab pleegitavat toimet. 
 
Kui te kasutate Aknefug-oxid mild 3% rohkem kui ette nähtud: 
Bensoüülperoksiidi nahka kuivatava toime tulemusel tekib tugev lokaalne punetus ja naha ketendus. Sel juhul 
tuleb ravimi kasutamine katkestada. Sümptomaatilist kergendust pakub kahjustatud piirkonna määrimine 
taimeõlisse kastetud vati või marliga. Kortikosteroide sisaldava salvi või geeli kasutamine on harva vajalik. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid võib ka Aknefug-oxid mild 3% põhjustada kõrvaltoimeid. 
Üksikjuhtudel võib bensoüülperoksiidi või abiainete suhtes tekkida kontaktallergia, siis tuleb ravi katkestada 
ja arsti poole pöörduda. 
Märkus: Ravi algul võivad tekkida kerged naha ärritusnähud (punetus, sügelus, kipitustunne), mis 
soodustavad paranemise kulgu ja reeglina kaovad mõne päeva pärast. Naha kuivamine ja mõõdukas ketendus 
on terapeutiliselt soovitud. Kui need nähud aga püsivad või tugevnevad ka pärast 4…6 ravipäeva, tuleb arsti 
poole pöörduda. 
Üleannustamise kahtluse korral pöörduda kohe arsti poole. 
 
 
5. AKNEFUG-OXID MILD 3% SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
Hoida temperatuuril 2 - 8°C  (külmkapis). 
Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: 
AS Sirowa Tallinn, Salve 2c, 11612 Tallinn 



Telefon: (0)6830 740, faks: (0)6701 050 
 
Infoleht on kooskõlastatud:juuni 2006 
 


