
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Coldastop Nasen-Öl, 15000 RÜ/20 mg/ml ninatilgad, lahus 
 

Vitamiin A palmitaat, vitamiin E atsetaat  
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 1...2 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 

võtma ühendust arstiga. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
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1. Mis ravim on Coldastop Nasen-Öl ja milleks seda kasutatakse 
 
Coldastop Nasen-Öl’i kasutatakse nina limaskesta ägeda või kroonilise kahjustuse taastusraviks 
- pärast ninalimaskesta tursevastaste ravimite kroonilist kasutamist, 
- nina limaskesta kuivuse, ärrituse ja koorikute korral, 
- ninapiirkonna operatsioonide järgselt. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Coldastop Nasen-Öl’i kasutamist 
 
Coldastop Nasen-Öl’i ei tohi kasutada 
- kui olete toimeainete, maapähklite ja soja või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud 

lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik). 
Ärge kasutage Coldastop Nasen-Öl’i alla kolme aasta vanustel lastel. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Coldastop Nasen-Öl’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Muud ravimid ja Coldastop Nasen-Öl 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Koostoimeid ei ole teada. 
 
Coldastop Nasen-Öl koos toidu ja joogiga 
Koostoimeid ei ole teada. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 



Kuna vitamiin A kasutamisesega kaasneb lootekahjustuse risk, siis võivad rasedad ja 
rasestumisvõimelised naised, kes ei kasuta tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid Coldastop Nasen-
Öl‘i kasutada ainult ettevaatusega ning ei tohi ületada rasedatele soovitatud annust. Rasedatele ja ilma 
tõhusa kontratseptsioonita fertiilses eas naistele on maksimaalne ühekordne annus 2 tilka mõlemasse 
ninasõõrmesse ning maksimaalne päevane annus 2 tilka mõlemasse ninasõõrmesse kaks korda päevas. 

Coldastop Nasen-Öl’i ravi ajal ei ole vaja imetamist katkestada. 

 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei ole oluline. 
 
Coldastop Nasen-Öl sisaldab butüülhüdroksüanisooli ja butüülhüdroksütolueeni 
Butüülhüdroksüanisool (E 320) ja butüülhüdroksütolueen (E 321) võivad põhjustada lokaalset 

nahaärritust (nt kontaktdermatiiti) ning silmade ja limaskestade ärritust. 

 

 

3. Kuidas Coldastop Nasen-Öl’i kasutada 
 
Kasutage Coldastop Nasen-Öl’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Tavaline annus on: 
Coldastop Nasen-Öl on kasutamiseks täiskasvanutel ja üle 3-aastastel lastel. Kui arst ei ole teisiti 
määranud, tuleb tilgutada pipetiga 2...3 tilka Coldastop Nasen-Öl’i mitu korda päevas mõlemasse 
ninasõõrmesse, kallutades pead kuklasse. Ravimi saastumise vältimiseks tuleb peale tilkade 
manustamist pipett ilma selles rõhku vähendamata eemaldada ninasõõrmest. Ninaõli ühtlaseks 
jaotamiseks ninas tuleb õrnalt suruda sõõrmetele. Võimalik on kasutada eraldi saadaolevat spetsiaalset 
dosaatorit. Ninaõli võib sattuda manustamise ajal neelu, ka see soodustab paranemist. 
Rasedatele ja ilma tõhusa kontratseptsioonita rasestumisvõimelistele naistele on maksimaalne 
ühekordne annus 2 tilka Coldastop Nasen-Öl’i mõlemasse ninasõõrmesse ning maksimaalne päevane 
annus 2 tilka mõlemasse ninasõõrmesse kaks korda päevas. 
Kuna siiani ei ole kirjeldatud kõrvaltoimeid, võib ninaõli kasutada kuuridena või pidevalt pika aja 
vältel. 
Ühest Coldastop Nasen-Öl’i pudelist piisab tavaliselt 2…3 nädalaseks raviks. 
 
Kui te kasutate Coldastop Nasen-Öl’i rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise toimeid ei ole teada. 
 
Kui te unustate Coldastop Nasen-Öl’i kasutada 
Kui kasutamiskord on jäänud vahele, tehke seda siis, kui meelde tuleb. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Coldastop Nasen-Öl põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Väga harvadel juhtudel on kirjeldatud ülitundlikkusreaktsioone (lokaalsed nahareaktsioonid, nina 
limaskesta põletustunne, riniit). 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise 
teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 



 
 
5. Kuidas Coldastop Nasen-Öl’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg kehtib avamata pudeli korral. 
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 nädalat. 
Coldastop Nasen-Öl sisaldab looduslikke koostisosi ning seetõttu võib lahus olla mõnikord kergelt 
hägune, mis ei mõjuta ravimi toimet ja talutavust. Kui 6 nädala jooksul pärast avamist ilmneb ravimil 
suurenenud hägusus või ebameeldiv lõhn, siis tuleb ravim ära visata. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Coldastop Nasen-Öl sisaldab 
 
- Toimeained on vitamiin A palmitaat (retinoolpalmitaat 15 000 RÜ/ml) ja vitamiin E atsetaat 

(all-rac-alfa-tokoferoolatsetaat 20 mg/ml). 1 tilk sisaldab maksimaalselt 675 RÜ vitamiin A 
palmitaati. 

- Teised koostisosad on sidruniõli, apelsiniõli, terpineool, alküülrasvhappe ester, 
butüülhüdroksüanisool (E 320), butüülhüdroksütolueen (E 321), maapähkliõli, 
isopropüülmüristaat. 

 
Kuidas Coldastop Nasen-Öl välja näeb ja pakendi sisu 
 
Coldastop Nasen-Öl on selge, kergelt kollakas apelsini lõhnaga õlilahus. Üks Coldastop Nasen-Öl’i 
pudel sisaldab 20 ml lahust. 
 
Müügiloha hoidja ja tootja 
 
Desitin Arzneimittel GmbH 
Weg beim Jäger 214 
D-22335 Hamburg 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
  
Medfiles OÜ 
Kastani 42 
50410 Tartu 
Telefon 730 5415 
 
Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2022. 


