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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

NIX, 10 mg/ml šampoon 
Permetriin 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
NIX  šampooni 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 apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on NIX šampoon ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne NIX šampooni kasutamist 
3. Kuidas NIX šampooni kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas NIX šampooni säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON NIX ŠAMPOON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
NIX šampoon on nahaparasiitide vastane preparaat, mida kasutatakse peatäide paikseks hävitamiseks 
ja nakatumise profülaktikaks. 
 
Ravim on näidustatud peatäide (pedikuloosi) korral. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NIX ŠAMPOONI KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage NIX šampooni: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ravimi või selle koostisainete suhtes ning teiste püretroidide 

ja püretriinide suhtes.  
- kui te olete allergiline korvõieliste (sh krüsanteemide) suhtes. 
Alla 2-aastaste laste ravi on soovitav teha arsti järelvalve all. Pöörduge arsti poole juhul, kui vaevused 
vaatamata ravile püsivad või tekivad uued kaebused. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik NIX šampooniga: 
- kui NIX šampoon satub silma – siis tuleb silmi rohke veega loputada. 
NIX šampooni tohib kasutada ainult välispidiselt. Allaneelamise korral tuleb pöörduda arsti poole.  
 
Rasedus ja imetamine 
Raseduse ajal võib ettevaatlikult kasutada. Ravi ajal tuleb rinnaga toitmine katkestada. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada. Kuid kui te kasutate nahaekseemide raviks 
glükokortikosteroide sisaldavaid preparaate, soovitatakse enne NIX šampooni kasutamist katkestada 
nendega ravi. 
 
3. KUIDAS KASUTADA NIX ŠAMPOONI 
 
NIX šampoon  on nahaparasiitide vastane ravim, mida kasutatakse peatäide ja täimunade paikseks 
raviks ja  nakkuse ennetamiseks.  

• Enne NIX šampooni kasutamist tuleb juuksed pesta tavalise palsamivaba šampooniga ning 
seejärel kuivatada käterätikuga.  
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• Enne ravimi  kasutamist tuleb pudelit loksutada ning seejärel juuksed ja peanahk piisava hulga 
NIX šampooniga niisutada. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kõrvatagustele ja 
kuklapiirkonnale.  

• NIX šampooni hoida juustel 10 minutit ning seejärel loputada juuksed veega. Surnud täide ja 
nende munade eemaldamiseks , võite niiskeid juukseid peale loputamist läbi kammida 
peenepiilise kammiga (ravimipakendis). 

 
NIX šampoon  sobib kasutamiseks nii täiskasvanutele kui üle 6 kuu vanustele lastele. Alla 6 kuu 
vanustel lastel kasutada arsti soovitusel.  
Ühest pudelist NIX šampoonist piisab keskmise paksusega õlgadeni ulatuvatele juuste korral. 
Vajadusel võib annust suurendada . Kuigi maksimaalset annust ei ole määratletud, ei soovitata korraga  
kasutada rohkem kui kahe pudeli sisu.  
Enamikel juhtudel piisab peatäide raviks NIX šampooni ühekordsest kasutamisest, mis tagab kaitse 
kuni kaheks nädalaks. Jääktoime võib kesta kuni 6 nädalat.  
Epideemia korral võib täide hävitamiseks ja taasnakatumise vältimiseks NIX šampooni kasutada üks 
kord nädalas maksimaalselt kaheksa nädala vältel.  
Haigusnähtude püsimisel tuleb konsulteerida arstiga. 
 
Kui te kasutate NIX šampooni  rohkem kui ette nähtud: 
 
Üleannustamise juhtusid kirjeldatud ei ole. Väga suure koguse NIX šampooni  kasutamine võib 
põhjustada paikset  ärritust. NIX šampooni allaneelamise korral pöörduda arsti poole. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka NIX šampoon  põhjustada kõrvaltoimeid. 
NIX šampoon  on üldiselt hästi talutav. Üksikjuhtudel on kirjeldatud peanaha punetuse, lööbe ja/või 
ärritusnähtude (kõrvetus-, kipitus- või kihelustunde) esinemist. Kõrvaltoimete tekkimisel pöörduge 
kohe arsti poole. 
 

5. KUIDAS NIX ŠAMPOONI SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C, valguse eest kaitstult. 
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
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6. LISAINFO 
 
Mida NIX šampoon sisaldab 
 
Toimeaine on permetriin. 1 ml šampooni sisaldab 10 mg permetriini. 
Abiained on isopropüülalkohol, stearalkooniumkloriid, tsetüülalkohol, makrogoolstearüüleeter, 
hüdroksüetüültselluloos, metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, 
propüleenglükool, sidrunhape, veevaba, destilleeritud vesi, värvaine Päikeseloojangukollane E110, 
lõhnaained, juuksepalsam (hüdrolüüsitud loomse päritoluga proteiin). 
 
Kuidas NIX šampoon välja näeb ja pakendi sisu 
 
Hele-oranž (aprikoosivärvi) iseloomuliku lõhnaga kreemjas šampoon. Polüpropüleenist või 
polüpropüleeni/polüetüleeni segust tilaga polüetüleenist pudel, suletud polüetüleenist  korgiga. 
Pakendis on pudel 59 ml šampooniga ning kamm. 
 
Müügiloa hoidja 
Glaxo Group Limited 
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 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2011. 
 
 
Kasulik teada 
 

• Peatäide esinemine ei ole märk ebahügieenilisusest. Peatäisid võib saada meist igaüks, kuid 
sagedamini esineb neid lastel. 

Nakatumine peatäidesse toimub otsesel peakontaktil või kasutades haigestunud inimese kammi, harja 
või peakatet. 

• Enamikel juhtudest piisab Nix šampooni  ühekordsest kasutamisest. 
• Peale ravi võivad täid olla liikumisvõimelised veel kuni ühe ööpäeva- see ei ole märk ravi 

ebaõnnestumisest. Ravimi toime on pikaajaline. 
• Tingud võivad elutult juuksekarvade küljes püsida pikemat aega. Need tuleb välja kammida. 
• Soovitav on ravida haigestunuga kontaktis olnud inimesi, sest nad võivad olla nakatunud. 
• Peske haigestunuga kontaktis olnud riideesemed (sh. mütsid, sallid, kraega riided, voodipesu 

jms.). 
• Juuksekummid tuleb minema visata. 
• Täide leidmise korral lastekollektiivis tuleb ühendust võtta õpetaja või kasvatajaga, et piirata 

nakkuse levikut ja ennetada taasnakatumist. 
• Tekkinud küsimuste korral, mis puudutab peatäisid ja ravi, saate lisainfot oma perearstilt. 
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