
PAKENDI INFOLEHT 
Palun lugege seda juhendit hoolikalt enne, kui Te alustate ravimi kasutamist. Juhend sisaldab ravimi kohta 
vajalikku teavet. Kui Teil tekib küsimusi pärast seda, kui olete ravimi kasutamisjuhendi läbi lugenud, palun 
konsulteerige arsti või apteekriga. Ravim on kasutamiseks vaid Teile, ärge andke seda kellelegi teisele, 
isegi kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased. 
 
SPREGAL® 
Aerosool 
 
Toimeaine. [(1S), (1r, 3R)]-alletriin I, piperonüülbutoksiid. 
Koostis. Ühekordne annus 80 g sisaldab: 0,504 g [(1S), (1r, 3R)]-alletriin I ja 4,032 g 
piperonüülbutoksiidi. 
Abiained: etanool (6%), 2-(2-etoksüetoksü)etanool, polü(oksüetüleen)-6-
glütserüültrioleaat, propellentsegu propaanist, isobutaanist ja n-butaanist. 
Ravimvorm ja kogus. Lahus 80 g, propellent pihustusventiiliga pudelis. 
Antiparasitaarne vahend välispidiseks kasutamiseks. 
Tootja. Dr. August Wolff GmbH & Co 
 Sudbrackstraße 56,  33611 Bielefeld, Saksamaa 
Näidustused. Sügelised.  
Vastunäidustused. Spregal®’i ei tohi kasutada: 
- raseduse (raseduse esimesel kolmandikul) ja imetamise ajal. 
- imikutel ja ulatusliku tugevate ärritusnähtudega nahaga patsientidel. 
- halvasti tuulutatavates ruumides. 
Ettevaatusabinõud kasutamisel. 
Spregali ei tohi lasta sattuda silma ja limaskestadele. Kui see on ikkagi juhtunud, tuleb 
kohe rohke veega loputada. 
Ravi Spregaliga viiakse läbi hästi tuulutatavates ruumides. 
Nagu ka teiste spreide puhul, tuleb ka Spregali kasutamisel võimaliku pihustusauru 
sissehingamise vältimiseks ettevaatusabinõusid järgida (näit. nina ja suu katmine 
taskurätikuga). Spregali ei tohi vahetult näkku või pähe pihustada. Kui harvadel puhkudel 
ongi nägu nakatatud, pihustatakse Spregal lapile ja tupsutatakse sellega haigestunud 
nahapiirkonda. 
Edukaks raviks on tingimata vajalik, et 12…24 tunni jooksul pärast Spregali 
pealekandmist vahetataks nii voodi- ja ihupesu kui ka tekk. Ka käterätikuid tuleb 
vahetada 2 korda päevas. Sügelislesta hävitamiseks tekstiiliga kaetud pehmelt mööblilt 
piisab, kui lasta neil 36 tundi kasutamata seista. Käterätikuid, pesu ja tekki tuleb pesta 
vähemalt 60°C juures üle 10 minuti. 
Koostoimed. Kuna tavaliste seepide või sünteetiliste pesemisvahendite kasutamine ei ole 
seni Spregali toimet vähendanud, võib koostoime võimaluse välistada. 
Annustamise õpetus, kasutamise viis ja kestus. Kui teisiti pole määratud, pihustatakse 
Spregal ühtlaselt üle kogu keha, kaasaarvatud genitaalpiirkond (ettevaatust, võimalik 
limaskesta ärrituse teke!), sõrmede ja varvaste vahele, nahavoltidesse ning rohkem 
kahjustanud nahapiirkondadele umbes 30 cm kauguselt. Spregal peab nahale toimima 
jääma vähemalt 12 tunniks, seejärel pestakse ravim maha tavalise seebiga ning 
loputatakse hoolikalt rohke veega. 



Enamusel juhtudel piisab preparaadi ühekordsest kasutamisest. Kui 8…10 päeva pärast 
kontrollimisel arst siiski leiab, et teistkordne kasutamine on vajalik, tohib seda teha 10 
päeva pärast esimest kasutamist. Ka teistkordsel Spregali kasutamisel peab see vähemalt 
12 tunniks nahale jääma. Raviarsti kontrollile tuleb igal juhul minna 8…10 päeva pärast 
esmakordset Spregali kasutamist. Teistkordse Spregali aplitseerimise korral peab arst 
patsienti veel 20 päeva pärast kontrollima. Sellised järelkontrollid tuleb läbi viia eriti siis, 
kui on uue nakatumise oht või on tekkinud ekseemi nähud sügelislesta antigeenidest. 
Kasutamisvead ja üledoseerimine. Suurte annuste Spregali toimeaine [(1S), (1r, 3R)]-
alletriin I sissehingamisel või allaneelamisel võib tekkida iiveldus, oksendamine ja 
lihashalvatus. Suurte koguste püretroidide (Spregali toimeaine) sissevõtmise järel tuleb 
nii kiiresti kui võimalik maoloputus teha. Sissehingamise korral tuleb patsient kohe 
värske õhu kätte viia. 
Kõrvaltoimed. Kuna ravim sisaldab umbes 6 % alkoholi, võib see harvadel juhtudel 
kahjustatud naha korral kipitust põhjustada. Vahel esineb sügelust või nahaärritust. 
Vahel on täheldatud pärast selle toimeaine grupi (püretroidid) preparaatide kasutamist 
naha lokaalse tundlikkuse häireid. 
Kui Teil esineb kõrvalnähte, mida siin pole mainitud, teatage sellest oma arstile. 
Rasedus ja imetamine. Raseduse esimesel kolmandikul mitte kasutada. Imetamise ajal 
preparaadi kasutamise vajadusel katkestada imetamine 48 tunniks peale protseduuri 
teostamist. 
Säilitamine. Vältida soojenemist üle 50°C, päikesekiirgust ning lööke. 
Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada! 
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. 
Müügiloa hoidja esindus Eestis: AS PMS Tallinn 
                                  Põllu 89b, Tallinn 
                  Tel.: 6 777 921 
Infoleht kaasajastatud ja kooskõlastatud oktoobris 2001.a. 
 


