
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

NIZORAL, 200 mg tabletid 
Ketokonasool 

 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
- 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 NIZORAL ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne NIZORAL’i võtmist 
3. Kuidas NIZORAL’i võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas NIZORAL’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON NIZORAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ketokonasool (NIZORAL) on seentevastane ravim, mis hävitab seeni või takistab nende paljunemist.  
NIZORAL’i kasutatakse ketokonasooli suhtes tundlike seente poolt põhjustatud seenhaiguste raviks, 
mis ei allu ravile teiste seentevastaste ravimitega (ebaefektiivsuse või haigustekitaja resistentsuse 
tõttu). Seda kasutatakse: 
- naha, juuste ja limaskestade infektsioonide raviks, mida ei saa ravida ravimi vahetult 

infitseerunud piirkonda manustamise teel;  
- püsiva tupeinfektsiooni raviks; 
- suu, kurgu ja mao, soolte, teiste siseorganite või samaaegselt mitme organi seeninfektsioonide 

raviks. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NIZORAL’I VÕTMIST 
 
Ärge kasutage NIZORAL’i: 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) ketokonasooli või NIZORAL’i mõne koostisosa suhtes. 
- maksahaiguste korral. 
 
NIZORAL’i ei tohi kasutada koos järgmiste ravimitega: 
- allergiavastased ravimid terfenadiin, astemisool ja misolastiin; 
- malaaria raviks kasutatav halofantriin; 
- tugeva valu korral kasutatav levatsetüülmetadool (levometadüül);  
- teatud seedeprobleemide korral kasutatav tsisapriid; 
- iivelduse, oksendamise või ebamugavustunde (seotud kas aeglase ainevahetusega või maohappe 

tagasivooluga söögitorusse) korral kasutatav domperidoon; 
- vere kolesteroolitaset langetavad ravimid simvastatiin või lovastatiin; 
- teatud unehäirete raviks kasutatavad midasolaam või triasolaam; 
- psüühiliste häirete raviks kasutatavad pimosiid ja sertindool; 
- südame rütmihäirete korral kasutatavad kinidiin, disopüramiid ja dofetiliid; 
- teatud stenokardia (pigistav valu rinnus) ja kõrge vererõhu puhul kasutatavad ravimid nagu 

bepridiil, epleronoon ja nisoldipiin; 
- ravimid, mida kutsutakse tungaltera alkaloidideks, nagu ergotamiin, dihüdroergotamiin, 

ergometriin (ergonoviin) ja metüülergometriin (metüülergonoviin), mida kasutatakse verejooksu 
peatamiseks ning emaka kontraktsioonide säilitamiseks pärast sünnitamist; 



- kasvajatevastane ravim irinotekaan; 
- harilikult pärast organite siirdamist kasutatav ravim everolimus. 
 
Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigustest või te kasutate 
mainitud ravimeid. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga NIZORAL 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Osade ravimite samaaegne kasutamine võib 
olla kahjulik. Seejuures teavitage arsti kindlasti nii neist ravimitest, mis on teile välja kirjutatud kui ka 
ilma retseptita saadud ravimitest, kaasa arvatud taimset päritolu tooted.  
 
NIZORAL võib mõnikord põhjustada maksakahjustust, seda isegi lühiajalise kasutamise korral. Siiski 
on maksakahjustuse tekke tõenäosus suurem NIZORAL’i pikaajalise kasutamise korral, kui teil on 
esinenud probleeme maksaga või kui te olete ravimite suhtes ülitundlik (allergiline). Maksakahjustuse 
tunnused on järgmised: tume uriin, hele roe, kollakas nahk, kõhuvalu, ebaharilik väsimus ja/või 
palavik.  
Eelnimetatud nähtude tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja pöörduda arsti poole. 
 
Veendumaks teie maksa korralikus funktsioneerimises, võtab arst enne ravi alustamist teilt mõned 
laboratoorsed analüüsid. Arst räägib teile ka regulaarsest vereanalüüside kontrollimise vajadusest, 
kuna maksakahjustuse esimesed tunnused saab verest avastada juba varajases staadiumis (vt ka lõiku 
‘Võimalikud kõrvaltoimed’).  
 
NIZORAL’i võtmine koos toidu ja joogiga 
Võtke NIZORAL’i tablette söögi ajal.  
Mõnedel inimestel kutsub NIZORAL koos alkoholiga esile iiveldustunde. 
Ravi ajal ei ole soovitatav alkoholi tarvitada. 
 
Rasedus  
Kui olete rase või on teil kavas rasestuda, pidage nõu arstiga NIZORAL’i kasutamise osas.  
 
Imetamine 
Imetamise ajal ei ole ravimit soovitatav kasutada, sest NIZORAL eritub rinnapiima. Ravi vajadusel 
tuleb rinnaga toitmine lõpetada.  
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
 
NIZORAL tablette ei tohi võtta koos järgmiste ravimitega, mis on toodud ülal lõigus „NIZORAL’i ei 
tohi kasutada koos järgmiste ravimitega“.  
 
Rääkige oma arstile, kui te võtate: 
- Maohappesust vähendavaid ravimeid. Et NIZORAL imenduks, peab mao happesus olema 

küllaldane. Seetõttu võib mao happesust alandavaid ravimeid kasutada alles paari tunni 
möödumisel pärast NIZORAL’i sissevõtmist. Samal põhjusel võiks NIZORAL’i võtta koos 
Cola-joogiga, kui kasutate samal ajal maohappe eritumist pidurdavat ravimit. 

- Mitme ravimi üheaegsel kasutamisel koos NIZORAL’iga võib tekkida vajadus korrigeerida ühe 
või teise ravimi annust. Sellisteks ravimiteks on näiteks: 
- teatud tuberkuloosi- (nt rifampitsiin, rifabutiin, isoniasiid) ja epilepsiavastased ravimid 

(nt karbamasepiin ja fenütoiin); 
- südameveresoonkonna ravimid (digoksiin, kaltsium-kanali blokaatorid, sh verapamiil);  
- vere hüübimist reguleerivad antikoagulandid;  
- metüülprednisoloon, budesoniid, flutikasoon ja deksametasoon -  suukaudselt, süste või 

inhalatsioonina manustatavad põletiku-, astma- ja allergiaravimid; 
- organi siirdamise järel kasutatavad tsüklosporiin, takroliimus ja rapamütsiin (= 

siroliimus); 
- teatud HIV proteaasi inhibiitorid; 



- HIV nakkuse ravis kasutatav nevirapiin; 
- teatud kasvajate raviks kasutatavad ravimid, sh vinca alkaloidid, busulfaan, dotsetakseel, 

erlotiniib ja imatiniib; 
- teatud rahustid ja unerohud (trankvillisaatorid) nagu buspiroon, alprasolaam, brotisolaam; 
- potentsihäirete ravis kasutatav sildenafiil; 
- teatud tüüpi pneumoonia (kopsupõletik) ravis kasutatav trimetreksaat; 
- allergia korral kasutatav ebastiin;  
- vere kolesteroolitaseme alandamiseks kasutatav atorvastatiin; 
- depressiooni ravis kasutatav reboksetiin; 
- mõned valuvastased ravimid nagu fentanüül ja alfentaniil; 
- vereringe parandamiseks kasutatav tsilostasool; 
- migreeni-tüüpi peavalu puhul kasutatav eletriptaan; 
- diabeedi korral kasutatav repagliniid; 
- urineerimissageduse reguleerimiseks kasutatav tolterodiin ja solifenatsiin; 
- psühhiaatriliste häirete korral kasutatav kvetiapiin. 

 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei tohiks tekkida probleeme, kui ei esine pearinglust ega ole kasutatud alkoholi. 
 
Oluline teave mõningate NIZORAL’i koostisainete suhtes 
NIZORAL tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.  
 
 
3. KUIDAS NIZORAL’I VÕTTA  
 
Võtke NIZORAL’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. Ärge muutke oma annuseid või katkestage ravi ilma arstiga eelnevalt 
konsulteerimata.  
 
- NIZORAL tablette võetakse suu kaudu.  
- Alati võtke NIZORAL’i söögi ajal, et ravim imenduks paremini. 
- Tablettidele tuleb peale juua vett. 
 
Kui palju ja kui kaua peate ravimit kasutama, sõltub seennakkuse ulatusest ja kohast. Arst selgitab 
seda teile täpsemalt. Ravi kestus võib varieeruda alates 5 päevast kuni 12 kuuni. 
 
- Täiskasvanutele ja lastele kehakaaluga üle 30 kg määratakse tavaliselt 1 tablett päevas. 

Mõnikord neid annuseid kahekordistatakse (2 tabletti üks kord päevas). 
 
- Lastele kehakaaluga 15 kuni 30 kg määratakse tavaliselt pool tabletti (= 100 mg) päevas. 
 
- NIZORAL’i kasutamine alla 15 kg kaaluvate laste puhul ei ole soovitatav. 
 
Kui teil on tunne, et NIZORAL’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate NIZORAL’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate liiga suure annuse, pöörduge koheselt oma arsti või apteekri poole. Arst määrab sel puhul 
sobivad ravimeetmed. 
 
Informatsioon arstile üleannustamise korral 
Juhusliku üleannustamise korral tuleb tarvitusele võtta toetavad ja sümptomaatilised meetmed. Kui 
üleannustamisest on möödunud kuni üks tund, võib manustada aktiivsütt. Kui seda peetakse kohaseks, 
võib teha maoloputuse. 
 



Kui te unustate NIZORAL’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
Kui te unustate ravimi ettenähtud ajal manustamata, peaksite te selle võtma niipea, kui see teile 
meenub, sest ravi tõhususe kindlustamiseks on vajalik ravimi püsiv kontsentratsioon organismis. Kui 
järgmise annuse manustamiskorrani on jäänud vähem kui 6 tundi, tuleb ununenud annus vahele jätta ja 
jätkata ravimi võtmist järgmisest annusest regulaarse annustamisskeemi alusel.            
 
Kui te lõpetate NIZORAL’i võtmise  
Ravikuur tuleb alati lõpuni viia. Tavaliselt jätkatakse ravi NIZORAL’iga vähemalt 1 nädal pärast kõigi 
haigusnähtude kadumist. Isegi kui te tunnete ennast paremini, võib infektsioon organismis edasi 
püsida ning ravi liiga varajasel lõpetamisel võivad haigussümptomid tagasi tulla.   
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka NIZORAL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest: 
 
- Sageli võivad esineda peavalu, kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus ja maksafunktsiooni analüüside 

kõrvalekalded. 
 
- Mõnikord võivad esineda pearinglus, uimasus, väsimus, nõrkus, külmavärinad, palavik, halb 

enesetunne, närvilisus, lihasvalu, rasvade sisalduse suurenemine veres, rinnanäärmete turse, 
menstruatsioonihäired, seedehäired, oksendamine, vähenenud söögiisu, suurenenud söögiisu, 
valu ülakõhus, kõhukinnisus, liigsed kõhugaasid, suukuivus, normaalse maitsetundlikkuse kadu. 

 
- Harva on esinenud kuumahoogusid, labajalgade ja –käte paistetust, vereliistakute hulga 

vähenemist veres, tundlikkust ereda valguse suhtes, võimetust uinuda, surinatunnet, talumatust 
alkoholi suhtes, ninaverejooksu, vererõhu järsku langust püsti tõusmisel, anafülaktoidset 
reaktsiooni ja keele värvuse muutust. 

 
- Samuti võib harva esineda juuste väljalangemist, naha põletikku, punetust ja kuivust. 
 
- Samuti võib esineda ülitundlikkus (allergia) NIZORAL’i  suhtes. Selle võib ära tunda näiteks  

nahalööbe, nõgestõve või paistetuse; sügeluse; harva tõsiste nahareaktsioonide järgi, mille 
korral tekivad nahalööbed, kõrgenenud alad nahal koos villide tekkega või ilma (multiformne 
erüteem); väga harva tekib tõsine allergiline reaktsioon hingelduse ja/või näo paistetusega 
(anafülaktiline reaktsioon). Sel juhul lõpetage NIZORAL’i võtmine ja pöörduge oma arsti 
poole. Kui teil tekivad hingamisraskused, pöörduge kiirabisse. 

 
- Harva esineb maksafunktsiooni häireid, mida on kirjeldatud maksapõletiku ja ikterusena; väga 

harva esineb maksakahjustust ja maksapuudulikkust. See võib tekkida, kui te peate võtma 
NIZORAL’i pikema aja jooksul. Sümptomiteks on: tume uriin, kahvatu väljaheide, kollakas 
nahk, valu kõhus, ebatavaline väsimus ja/või palavik. Sel juhul lõpetage NIZORAL’i võtmine ja 
pöörduge otsekohe oma arsti poole (vt ka lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga 
NIZORAL“).  

 
- Väga harva on esinenud neerupealiste puudulikkust (see on väike nääre neerude juures), 

vereliistakute hulga vähenemist veres, ajusisese rõhu tõusu, liigesevalu, tundlikkust 
päikesevalguse suhtes ja meestel impotentsust. 

 
Teatage kõhklematult mistahes kõrvaltoimest oma arstile või apteekrile.  
 
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. KUIDAS NIZORAL’I SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C. 
 
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.  
 
Ärge kasutage NIZORAL’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida NIZORAL sisaldab 
 
- Toimeaine on ketokonasool. Üks tablett sisaldab 200 milligrammi ketokonasooli. 
- Abiained on maisitärklis, laktoosmonohüdraat, polüvidoon, mikrokristalne tselluloos, kolloidne 

veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat. 
 
Kuidas NIZORAL välja näeb ja pakendi sisu 
Valge, ümmargune, lame, längus servadega ja poolitusjoonega tablett, mille ühel küljel on märgistus 
„JANSSEN“ ja vastasküljel „K/200“.  
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. 
NIZORAL tabletid on saadaval PVC/LDPE/PVDC/Alu-blistrites 10 tableti kaupa.  
Üks kartongkarp sisaldab 10 või 30 tabletti. 
 
Müügiloa hoidja 
UAB „Johnson & Johnson“ 
Geležinio Vilko g. 18A  
LT-08104 Vilnius 
Leedu 
 
Tootja 
Janssen-Cilag S.p.A. 
Via C. Janssen 
Borgo San Michele 
I-04010 Latina 
Itaalia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal 
Lõõtsa 2  
Tallinn 11415 
Tel: +372 617 7410 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud  oktoobris 2011. 
 


