
 

PAKENDI INFOLEHT 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Preparation H salvi täpselt juhistele vastavalt. 

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
• Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.     
• Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole. 

 
Infolehes antakse ülevaade: 
1.       Mis ravim on Preparation H salv ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Preparation H salvi kasutamist 
3. Kuidas Preparation H salvi kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5.        Preparation H salvi   säilitamine 
6. Lisainfo 
 
PREPARATION H 
Salv  
 
Toimeained: salv sisaldab toimeainetena 1% w/w elusat pärmiseeneraku derivaati ja 3% w/w 
haimaksaõli.  
Abiained: vaseliin, parafiinõli, absorptsiooni tüüpi kreemialus (vaseliin, lanoliin, parafiinõli, 
lanoliinalkohol, osokeriit, butüülhüdroksütolueen), lanoliin, glütseriin, punane tüümiani 
eeterlik õli (374877E), metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat. 
 

Müügiloa hoidja: 

Wyeth Whitehall Export GmbH 
Consumer Healthcare 
Storchengasse 1 
A-1150 Vienna,  

Austria 

Tootja: 

Wyeth Pharmaceuticals 
New Lane 
Havant 
Hants PO9 2NG, 

Ühendkuningriik. 

 

1. Mis ravim on Preparation H salv ja milleks seda kasutatakse  
 
Ravimvorm: salv. Preparation H salv on mõeldud hemorroidide sümptomaatiliseks raviks.  

Pakendis on 25 g või 50 g salvi.  

Kasutage Preparation H salvi hemorroididest põhjustatud valu, ebamugavustunde ja 
sügelemise leevendamiseks. 

Preparaat aitab: 

- vähendada põletiku tõttu tekkinud kudedeturset. 

- määrdeainena kergendada soole valulikku tühjendamist.  
 



 

2. Mida on vaja teada enne Preparation H salvi kasutamist 
 
Ärge kasutage Preparation H salvi, kui te olete ülitundlik (allergiline) salvi mõne koostisosa 
suhtes.  
Kui teil on hemorroidid, peaksite pöörduma arsti poole. 

Rasedus ja imetamine: 

Preparation H salvi on on aastaid kasutatud  rasedatel naistel ilma, et neil oleks ilmnenud 
kõrvaltoimeid või täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule. 
Preparation H salvi võib kasutada imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või 
apteekriga. 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Koostoimetest ei ole teatatud. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
3. Kuidas Preparation H salvi kasutada  
 
Välispidiseks manustamiseks. Täiskasvanud ja eakad: manustada hommikul ja õhtul ning 
pärast igakordset soole tühjendamist. 
Enne manustamist määrige salvi aplikaatorile ja puhastage see pärast ravimi manustamist 
hoolikalt. 
Lapsed: kasutada ainult arsti nõusolekul. 
Soovitatud annust ei tohi ületada. 
Ärge katkestage ravi kohe pärast paranemise ilmnemist, vaid kasutage kauem, et ravitoime 
oleks täielik. 
Kui teil on tunne, et Preparation H salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest 
arstile või apteekrile. 
 
Preparation H salv ei ole mõeldud suukaudseks kasutamiseks. Kui neelate kogemata salvi, siis 
pöörduge oma arsti poole.  
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Preparation H salv põhjustada kõrvaltoimeid. Tänaseni ei ole 
ühestki kõrvaltoimest teatatud. Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, informeerige 
sellest oma arsti või apteekrit. 
 
5. Preparation H salvi säilitamine 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Ärge 
kasutage Preparation H salvi pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.  
 
6. Lisainfo 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 

PharmaSwiss Eesti OÜ 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprill 2005 
 
 



 

Pakendil olevate lühendite selgitus: 
EXP on kõlblikkusaja lõppemise kuupäev. LOT on toote partii number. 
 
Nõuandeid hemorroidest põhjustatud ebamugavustunde vältimiseks:   

1. Regulaarne soole tühjendamine 

Harjutage ennast soolt tühjendama loomulikul teel iga päev – võimaluse korral hommikuti 
samal ajal. Vältige lahtistite kasutamist. 

2. Tervislik toitumine 

Soovitatav on regulaarselt tarbida kliisid, täisteraleiba, puuvilju ja värskeid köögivilju. 
Proovige vältida vürtsikat toitu, alkoholi, kohvi ja musta teed.  

3. Hügieen 

Pärast igat soole tühjendamist on vajalik pärakupiirkonna hoolikas puhastamine. Hoidke 
kahjustunud kohta võimalikult kuivana, sest see kiirendab paranemisprotsessi. Soovitatav on 
kasutada puuvillast aluspesu. 


