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Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g, geel 

bensoüülperoksiid 
 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. 
 Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
 Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
 Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib 

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
 
Infolehe sisukord 

1. Mis ravim on Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutamist 
3. Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g ja milleks seda kasutatakse  

 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g on kooriv ja antibakteriaalne geel kasutamiseks nahal. 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g geeli kasutatakse endogeensete teguritega seotud akne (st 
puberteedieas hormonaalsetest muutustest tingituna tekkivad rasupunnid e komedoonid) 
paikseks raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutamist 

 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g ei tohi kasutada 

– kui olete bensoüülperoksiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 
allergiline; 

– limaskestadel; 
– suu, nina või silmade piirkonnas; 
– kriimustatud nahal. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Enne Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Vältige Aknefux-Oxid Mild 50 mg/g sattumist silma, sest see põhjustab silmade punetust ja valu. 
Ravimi silma sattumisel loputada silmi rohke veega. 
 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g võib suurendada tundlikkust UV-kiirgusele, mis võib kergemini tekitada 
näiteks päikesepõletuse. Peaksite seega vältima kokkupuudet intensiivse UV-kiirgusega (päike ja 
solaarium) kehapiirkondades, kus kasutate Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g geeli. 
 
Vältige Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g sattumist käte või ravitava naha kaudu juustele või värvilistele 
tekstiilmaterjalidele (nt voodipesu, riided, käterätikud, pesurätikud), sest see võib põhjustada nende 
pleekimist (värvimuutust). 
 
Kui teil on kuiv või sebostaatiline nahk (naha rasueritus on vähenenud) või kui te olete vastuvõtlik 
allergiatele, kasutage Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g ainult nii, nagu arst on ette kirjutanud. 
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Muud ravimid ja Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Kui te kasutate Aknefus-Oxid Mild 50 mg/g, siis te ei tohiks kasutada teisi tooteid, mis võivad nahka 
ärritada. 
 
Rasedus ja imetamine 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g võib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid pärast arstiga nõupidamist. 
 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g-i ei tohi kasutada raseduse viimasel kuul. 
Ei ole teada, kas ravim imetamisaegsel välispidisel kasutamisel eritub rinnapiima. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

Spetsiaalsete ettevaatusabinõude rakendamine ei ole vajalikud. 
 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g sisaldab stearüülalkoholi ja etanooli 

Stearüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt kontaktdermatiit). 
Ravim sisaldab 1,88 mg alkoholi (etanooli) ühes 1 g geelis. Etanool võib põhjustada kahjustatud nahal 
põletustunnet. 
 
 
3. Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g-i kasutada 

 

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g geel on ette nähtud kasutamiseks nahal. 
 
Kandke Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g õhukese kihina üks või kaks korda päevas kahjustatud nahale.  
 
Kasutage Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g nii kaua, kuni naha põletikutunnused on kadunud. Tavaliselt 
kulub selleks 4 nädalat.  
 
Kasutamine lastel ja noorukitel 

Ülaltoodud annustamissoovitused täiskasvanutele kehtivad ka lastele ja noorukitele. 
 
Kui te kasutate Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g rohkem, kui ette nähtud 

Kui Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kantakse nahale liiga paksult või liiga tihti, võivad lõigus 4 
kirjeldatud naha ärritusnähud süveneda. Sel juhul piisab, kui kasutate geeli harvemini või õhema 
kihina ja/või eemaldate liigse geeli pabertaskurätikuga või pesete selle veega maha.  
 
Kui teie või keegi teine neelab kogemata Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g alla, võib toimeaine 
bensoüülperoksiid põhjustada kaebusi söögitoru ja mao piirkonnas. Sel juhul pidage kohe nõu oma 
arstiga. 
 
Kui te unustate Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutada 

Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata. Jätkake ravi vastavalt 
infolehel toodule. 
 
Kui te lõpetate Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutamise 



3 

Kui te soovite Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g kasutamise lõpetada või ravi sellega pikemaks ajaks 
peatada, pidage edasise tegevuse osas nõu oma arsti või apteekriga, sest see võib ohustada ravi 
tõhusust. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Aeg-ajalt (1 kuni 10 patsiendil 1000st) 

Nahaärritus nagu punetus, sügelus, valu ja pingultunne, eriti ravi alguses. Need kerged 
nahaärritusnähud on oodatava paranemise tunnused ning taanduvad tavaliselt mõne päevaga. Naha 
kuivus ja mõõdukas ketendus on samuti oodatava toime tunnused. Kui need sümptomid kestavad 
kauem kui 4-6 päeva või süvenevad, võtke ühendust oma arstiga. 
 
Harv (1 kuni 10 patsiendil 10 000st) 

Naha ülitundlikkuse nähud koos punetuse ja villide tekkega, pseudoallergiline reaktsioon tursega 
(paistetus). Need nähud võivad olla ka hilinenud tüüpi reaktsioonid. Sel juhul lõpetage ravimi 
kasutamine ja pidage kohe nõu oma arstiga. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil pärast „Kõlblik 
kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida külmkapis (2 °C–8 °C). 
 
Pärast avamist on kõlblikkusaeg 1 aasta. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 

 
Mida Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g sisaldab 

– Toimeaine on bensoüülperoksiid.1 g geeli sisaldab 0,0667 g vee baasil bensoüülperoksiidi 
(vastavalt 0,05 g bensoüülperoksiidi). 

– Teised koostisosad on: naatriumkarmelloos (E466), mikrokristalliline tselluloos (E460a), 
vesinikkloriidhape (E507), 96 % etanool, makrogool 400, makrogoollaurüüleeter (4) (Ph. Eur.), 
makrogoolstearüüleeter (7) (Ph. Eur.), stearüülalkohol (Ph. Eur.), puhastatud vesi. 

 
Kuidas Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g välja näeb ja pakendi sisu 

Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g on ühtlaselt valge, vedel geel plasttuubis, millel on polüpropüleenist 
keeratav kork. 
Aknefug-Oxid Mild 50 mg/g on saadaval 25 g või 50 g geeli sisaldavates pakendites. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
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Müügiloa hoidja ja tootja 

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56 
33611 Bielefeld, SAKSAMAA 
Tel: +49 521 8808 05 
Faks: +49 521 8808 334 
E-post: aw-info@drwolffgroup.com 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
 
AS Sirowa Tallinn 
Salve 2c 
11612 Tallinn 
Tel.: 6830700 
 
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2021. 


