
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
NIX, 50 mg/g kreem 

Permetriin 
 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
NIX kreemi  täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on NIX ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne NIX´i kasutamist 
3. Kuidas NIX´i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. NIX´i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON NIX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
NIX kreem on nahaparasiitide vastane preparaat. 
Ravim on näidustatud sügeliste ja kubemetäide esinemise korral. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NIX´i KASUTAMIST 
Ärge kasutage NIX kreemi: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ravimi või selle koostisainete suhtes ning teiste püretroidide ja 

püretriinide suhtes. 
- kui te olete allergiline korvõieliste (sh krüsanteemide) suhtes. 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga NIX kreem: 
NIX kreemi tohib kasutada ainult välispidiselt. Tuleb vältida kreemi silma sattumist, kuna see võib 
põhjustada silmade tugevat ärritust. Kreemi silma sattumisel tuleb silmi rohke veega loputada. Kreemi 
allaneelamise korral tuleb pöörduda arsti poole. Enne ravi alustamist on soovitav diagnoosi õigsuse 
osas konsulteerida arstiga.  
NIX kreem sisaldab abiainetena butüülhüdroksütolueeni ning formaldehüüdi lahust, mis võivad 
tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti), butüülhüdroksütolueen võib tekitada ka 
silmade ja limaskestade ärritust. 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Imetavatel emadel ei tohi rakendada ravi rindadel. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada. 
 
3. KUIDAS NIX´i KASUTADA  
NIX kreem on nahaparasiitide vastane ravim, mida kasutatakse sügeliste ja pedikuloosi (täide) korral. 
Kreem tuleb määrida puhtale, kuivale ja jahedale nahale, seetõttu ei tohi seda teha vahetult pärast 
soojas vannis käimist. 8...12 tundi pärast kreemi pealemäärimist tuleb kogu keha hoolega puhtaks 
pesta. 
Sügeliste ravi. Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele soovitatakse ühekordselt nahale määrida 
kuni 30 g kreemi, kuid mitte ületada 60 g. Alla 12-aastaste laste puhul tuleb lähtuda järgnevast 
tabelist. 
Lapsed vanuses: 



2...5 aastat kuni 1/4 tuubi sisust 
6...12 aastat kuni 1/2 tuubi sisust 
Täiskasvanutel ja üle 2-aastastel lastel tuleb kreemiga katta kogu kehapind, välja arvatud pea ja nägu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellistele piirkondadele nagu sõrme- ja varbavahed, randmed, 
kaenlaalused, 
välissuguelundid, tuharad ning käe- ja varbaküünte alused. Naistel määritakse kreemi ka rindade 
piirkonda. 
Ravi ajal tuleb kätele kreemi uuesti määrida siis, kui neid vahepeal vee ja seebiga pestakse 
Eakatele patsientidele soovitatakse kreemi kasutada sarnaselt täiskasvanutele, kuid kreemiga tuleb 
katta kogu kehapind, kaasa arvatud kael, nägu, kõrvad ja peanahk. Ravi eakatele patsientidele vanuses 
üle 70 aasta tohib teostada vaid arstliku järelvalve all. 
Ettevaatlik peab olema kreemi määrimisel suu ja silmade lähedusse. Enamasti piisab kreemi 
ühekordsest pealemäärimisest. Kui tekib vajadus teistkordse kasutamise järele, siis soovitatakse seda 
teha vähemalt 7 päeva pärast esimest pealemäärimist, kui haiguskolded ei ole selle aja jooksul 
paranenud või on tekkinud uusi koldeid. 
Kubemetäide ravi. Täiskasvanutel (18-aastased ja vanemad) on piisavaks annuseks kuni üks 
kolmandik 30 g tuubi sisust, mis kantakse kubemepiirkonda, päraku ümbrusesse, reite sisekülgedele 
kuni põlvedeni ja kehatüvele. Mõnedel täiskasvanutel võib suurema kehapinna tõttu olla vajadus 
suurema annuse järele, kuid see ei tohi ületada kahte kolmandikku 30 g tuubi sisust.  
Alla 18-aastased lapsed peavad enne ravi alustamist konsulteerima arstiga. Eakad patsiendid kasutavad 
ravimit sarnaselt täiskasvanutele, kuid patsientidele vanuses üle 70-aasta tohib ravi teostada vaid 
arstliku järelvalve all. Kreemi tuleb määrida ka näopiirkonnas esinevatele karvadele, v.a kulmud ja 
ripsmed, kui sealt leitakse täisid või nende mune. Kuna NIX kreem võib põhjustada silmade ärritust, ei 
tohi seda kanda ripsmetele. Sealt tuleb täid ja nende munad eemaldada pintsettide abil. Teist korda 
tohib kreemi kasutada siis, kui 7 päeva pärast ravi leitakse ravitud piirkonnast elusaid täisid. 
 
Kui Te kasutate NIX kreemi rohkem kui ette nähtud: 
Üleannustamise juhtusid kirjeldatud ei ole. Väga suure koguse kreemi pealemäärimine võib 
põhjustada paikseid kõrvaltoimeid. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
Nagu kõik ravimid, võib ka NIX kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kreemi pealemäärimise järgselt võib tekkida kõrvetus-, kipitus- või kihelustunne, mis on tavaliselt 
kerge ja möödub kiiresti. Võivad esineda allergilised nahareaktsioonid. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
5. NIX´i SÄILITAMINE 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Mitte lasta külmuda. 
Ärge kasutage NIX KREEM´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab 
kuu viimasele kuupäevale. 
 
6. LISAINFO 
Mida NIX KREEM sisaldab: 
- Toimeaine on: permetriin. 1g kreemi sisaldab 50 mg permetriini. 
- Abiained on: puhastatud kookospähkliõli, glütserüülmonostearaat 40-55, 

makrogool(2)tsetüüleeter, 
makrogool(20)tsetüüleeter, isopropüülmüristaat, lanoliinalkoholi ja vedela parafiini   segu, 
butüülhüdroksütolueen, glütserool, formaldehüüdi lahus (35%), karbomeer , naatriumhüdroksiid, 
destilleeritud vesi. 
 
Kuidas NIX välja näeb ja pakendi sisu 
See on valkjas, hästi imenduv kreem. Alumiinium/polüolefiinlaminaadist tuubis on 30g kreemi. 
Pakendis on üks tuub. 



 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Müügiloa hoidja: 
Glaxo Wellcome UK Limited trading 
as Glaxo Wellcome Operations 
Glaxo Wellcome House 
Berkeley Avenue, Greenford 
Middlesex UB6 0NN 
Ühendkuningriik. 
 
Tootja:  
Aspen Bad Oldesloe GmbH 
Industriestrasse 32-36 
23843 Bad Oldesloe 
Saksamaa. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 2 
11415 Tallinn 
Telefon: +372 6676 900 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2010 
 


