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PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Sanorin’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti 

poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Sanorin ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Sanorin’i kasutamist 
3. Kuidas Sanorin’'i kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Sanorin’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 

Sanorin 0,1% ninatilgad 
Nafasoliin 

 
 
- Toimeaine on nafasoliin. 1 ml lahust sisaldab toimeainena 1 mg nafasoliinnitraati (vastab 0,76 

mg nafasoliinile). 
- Abiained on boorhape, edamiin, metüülparabeen, steriliseeritud vesi.  
 
Müügiloa hoidja/tootja:  
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava-Komárov, Tšehhi Vabariik 
 
10 ml lahust pruunist klaasist tilgutiga varustatud pudelis.  
 
 
1. MIS RAVIM ON SANORIN  JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Sanorin on nina limaskesta turset vähendav, ß-adrenomimeetiline ravim. 
 
Sanorin ahendab veresooni nina limaskestas, seetõttu väheneb selle ninasisesel manustamisel nina 
limaskesta turse ja eritise hulk ninast ning hingamine muutub vabamaks.  
Ravimi toime algab väga kiiresti ning kestab 4...6 tundi. 
 
Sanorin’i kasutatakse nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SANORIN’i KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage Sanorin’i: 
-     kui te olete ülitundlik (allergiline) nafasoliini või Sanorin’i mõne koostisosa suhtes.  
- kui teil esineb kuiv nohu. 
- kui teile on teostatud nina või suuõõne kaudu kirurgilisi protseduure, mille käigus avatakse 

kõvakelme. 
Sanorin 0,1% tilku ei tohi manustada alla 15-aastastele lastele. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sanorin : 
Raskete südame- ja veresoonkonna haiguste (kõrgvererõhutõve, feokromotsütoomi, 
südamepuudulikkuse) või ainevahetushäirete (kilpnäärme ületalitluse, suhkurtõve) korral tohib 
Sanorin’i kasutada ainult arsti vastaval ettekirjutusel. 
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Rasedus 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Sanorin ja teised temaga samaaegselt manustatavad ravimid võivad vastastikku üksteise toimeid 
mõjutada. Kui Sanorin’i manustatakse samaaegselt monoamiinioksüdaasi inhibiitorite rühma 
kuuluvate antidepressantidega, võib kõrgeneda vererõhk ning tekkida südame rütmihäired. Seetõttu ei 
tohi Sanorin’i kasutada samaaegselt monoamiinioksüdaasi inhibiitoritega ning 2 nädala jooksul pärast 
nende kasutamise lõpetamist. 
 
 
3. KUIDAS SANORIN’i KASUTADA  
 
Kasutage Sanorin’i  alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu 
arsti või apteekriga. 
 
Kui arst ei ole teisiti määranud, kehtib alljärgnev annustamisskeem.  
Täiskasvanutele ja üle 15-aastastele noorukitele manustatakse korraga 1...3 tilka Sanorin 0,1%  lahust.  
Üldiselt on küllaldaseks manustamissageduseks 3 korda ööpäevas. Üksikannuste manustamise vahele 
peab jääma vähemalt 4-tunnine intervall. Sanorin’i kasutatakse lühiajaliselt: täiskasvanutel ei tohiks 
seda kasutada üle 5 päeva ning lastel üle 3 päeva. Kui ninakinnisus on möödunud, võib kasutamise 
lõpetada ka varem.  
Nina eesmise osa verejooksude korral asetatakse ninna lahuses immutatud vatitampoon.  
Sanorin’i tilgutamisel ninasõõrmesse on soovitatav pead pisut tahapoole kallutada. Vasakusse 
ninasõõrmesse tilgutamisel kallutage pead veidi vasakule ning paremasse sõõrmesse tilgutamisel  
veidi paremale.  
 
Tilguti kasutamisõpetus 
Eemaldage fikseeriv riba. 
Eemaldage tilgutilt kork. 
Kergelt pudelile vajutades manustage ettenähtud kogus tilku. 
Pärast igakordset tilgutamist sulgege tilguti korgiga. 
 
Hoiatused 
Sanorin’i kokkusobivuse üle teiste samaaegselt kasutatavate ravimitega konsulteerige oma arstiga.  
Ravimi pikaajalisel ninna manustamisel (täiskasvanutel üle 5 päeva ja lastel üle 3 päeva) esineb oht 
harjumuse tekkimiseks. Harjumuse kujunemisega kaasneb limaskesta tugev turse ja ninakinnisus 
pärast ravimi kasutamise katkestamist.  
Kui 3 päeva jooksul haigus ei möödu ja haigussümptomid ei vähene, kui teie seisund halveneb veelgi, 
kui ilmnevad kõrvaltoimed või mingisugused muud ebameeldivad reaktsioonid, konsulteerige ravimi 
edaspidise kasutamise suhtes oma arstiga.  
 
0,1% nafasoliinlahust ei tohi toimeaine suure sisalduse tõttu kasutada silmatilkadena.  
 
Kui teil on tunne, et Sanorin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile. 
 
Kui te kasutate Sanorin’i rohkem, kui ette nähtud: 
Sanorin’i manustamisel esineb üleannustamisoht peamiselt just väikestel lastel, kellel see väljendub 
järgnevates haigustunnustes: kehatemperatuuri langus, südame löögisageduse vähenemine, liigne 
higistamine, hingamistegevuse häirumine, unisus, vererõhu tõus; sellele võib järgneda vererõhu langus 
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ja teadvuskadu. Juhul, kui laps või täiskasvanu on Sanorin’i juhuslikult sisse võtnud, võtke koheselt 
arstiga ühendust. 
 
Toimed, mis tekivad pärast ravimi Sanorin kasutamise lõpetamist:  
Sanorin’i pikaajalisel ninna manustamisel võib tekkida limaskesta tugev turse ja ninakinnisus pärast 
ravimi kasutamise lõpetamist. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Sanorin põhjustada kõrvaltoimeid. 
 
Soovitatud annustes kasutamisel on Sanorin tavaliselt hästi talutav. Mõningatel juhtudel võivad 
tekkida paiksed ärritusnähud või üldsümptomid, nt rahutus, peavalu, haiglane enesetunne, kiire, tugev 
ja/või ebaühtlane südamepekslemine (palpitatsioonid) ja kõrgenenud vererõhk. Sanorin’i pikaajaline 
või liiga sagedane ninna manustamine võib esile kutsuda ninakäikude umbumise ja nina limaskesta 
kuivamise. 
Kõrvaltoimete või mõne muu ebahariliku reaktsiooni tekkimisel konsulteerige ravimi edasise 
kasutamise suhtes oma arstiga. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
 
5.  SANORIN’i SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitstult.  
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
K-Büroo Marketing OÜ 
Kalevi 112/2 
50104 Tartu 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud august 2004 
 
 
 


