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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 
Xylorhin’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Xylorhin ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Xylorhin’i kasutamist 
3. Kuidas Xylorhin’i kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Xylorhin’i säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Xylorhin ninasprei, 550 µg/ml 
Ksülometasoliinvesinikkloriid 
 
 
- Toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid. Ninasprei 1 ml sisaldab 550 µg 
ksülometasoliinvesinikkloriidi. 1 annus sisaldab 0,05 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi. Pudelis on 
200 annust.  
 
- Abiained on: naatriumatsetaat, äädikhape, naatriumkloriid, bensalkooniumbromiid, 

destilleeritud vesi.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Grunwaldzka 189 
Poznan 
Poola 
 
 
1. MIS RAVIM ON XYLORHIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ksülometasoliin ahendab veresooni (arterioole) ninaõõnes, vähendades seeläbi nina limaskesta paikset 
turset ja hüpereemiat ehk liigveresust. Selle tulemusena väheneb ninakinnisus, paraneb läbi nina 
hingamine ja väheneb eritise hulk. Toime algab paar minutit pärast ravimi manustamist. 
 
Ravim on näidustatud nohu ja sinusiidi sümptomite leevendamiseks. 
XYLORHIN ninaspreid kasutatakse paikselt ägeda või kroonilise nohu, külmetushaiguste, sinusiidi, 
heinapalaviku või teiste allergiate korral esineva hüpereemia vähendamiseks. 
XYLORHIN ninaspreid võib kasutada ka limaskestade turse vähendamiseks ning nina- ja 
neelulimaskesta visualiseerimise kergendamiseks enne diagnostilisi ja kirurgilisi protseduure, samuti 
sulgunud kuulmetõrve avamiseks keskkõrvapõletikuga patsientidel.  
 
Karbis on klaaspudel 18 ml lahusega (550 g/ml). Pudeli küljes on plastikpump ninasisese aplikaatori ja 
kaitsekorgiga. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE XYLORHIN’i KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage Xylorhin’i: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ksülometasoliini või Xylorhin’i mõne koostisosa suhtes;  
- kui teil on atroofilise riniit; 
- kui teil on glaukoom; 
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- pärast aju kõvakelmet hõlmavaid kirurgilisi operatsioone.  
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Xylorhin: 
Ravimi pikaajaline või liiga sage kasutamine võib põhjustada nina limaskesta ravist põhjustatud turset. 
Ettevaatlik peab olema ravimi kasutamisel südame isheemiatõve, kõrgvererõhutõve, kilpnäärme 
ületalitluse, suhkurtõve ja glaukoomi korral. Informeerige arsti teil esinevatest muudest haigustest või 
vaevustest.  
 
Rasedus ja imetamine 
Xylorhin’i kasutamine raseduse ja imetamise ajal ei ole soovitatav. Enne ravimi kasutamist pidage nõu 
arsti või apteekriga. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Ksülometasoliini kasutamine koos tritsükliliste antidepressantidega (nagu amitrüptilliin, imipramiin) 
võib põhjustada vererõhu tõusu. Ravimit ei tohi kasutada koos monoamiini oksüdaasi (MAO) 
inhibiitoritega. 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS XYLORHIN’i KASUTADA 
 
Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele on 2 annust mõlemasse  ninasõõrmesse iga 8 
tunni järel 3...5 päeva vältel.  
Tavaline annus 2...6-aastastele lastele on 1 annus mõlemasse ninasõõrmesse iga 8 tunni järel 3...5 
päeva vältel. 
 

• Enne ravimi kasutamist nuusake hoolikalt nina; 
• Eemaldage kaisekork; 
• Hoidke pudelit vertikaalses asendis – aplikaator üleval; 
• Viige aplikaatori ots ninasõõrmesse ja pihustage ravimit. 

 
Silmad ja suu peavad ravimi kasutamise ajal suletud olema. 

Kui teil on tunne, et Xylorhin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või 
apteekrile. 
 

Kui te kasutate Xylorhin’i rohkem, kui ette nähtud: 
Raske üleannustamise või ravimi juhusliku sissevõtmise korral (eriti lastel) võivad tekkida tugev 
unisus, nägemishäired, peavalu, närvilisus, südame rütmihäired ja unetus. Ravimi pikaajaline 
manustamine võib põhjustada ravist tingitud nohu, mis on ravile halvasti alluv. Üleannustamise 
kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Xylorhin põhjustada kõrvaltoimeid. 
Võivad tekkida mööduv kipitus- ja kuivustunne ninas, aevastamine. Harvaesinevad kõrvaltoimed on 
peavalu, nägemishäireid, unehäireid ja südame rütmihäireid. 
 
Kui täheldate endal mistahes selles infolehes loetletud kõrvaltoimet, informeerige sellest oma arsti või 
apteekrit. 
 
 

5. XYLORHINI SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte külmuda lasta.  
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Hoida valguse eest kaitstult. 
Vältida ravimi silma sattumist! 
Ärge eemaldage plastikpumpa pudelist. 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis:  
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Pärnu mnt. 67A  
10134 Tallinn.  
 
Infoleht viimati kooskõlastatud juuni 2004 


