
 
Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 
Mentholatum Balm, 13,5 mg/90 mg/3,3 mg/g salv 

Levomentool/kamper/metüülsalitsülaat 
 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit 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 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. 
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 
võtma ühendust arstiga. 
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1. Mis ravim on Mentholatum Balm ja milleks seda kasutatakse 
 
Mentholatum Balm salv on mõeldud kasutamiseks välispidiselt nahal või inhalatsioonina: 
 
- täiskasvanutel ja lastel alates 7. eluaastast välispidiselt liiges-, lihas- ja närvivalude 
leevendamiseks ning putukahammustuste ja –nõelamiste järgselt paiksete nähtude 
leevendamiseks,  
 
- täiskasvanutel ja lastel alates 3. eluaastast välispidiselt ja/või inhaleerimise teel 
ninakinnisuse ja külmetusnähtude leevendamiseks. 
 
2. Mida on vaja teada enne Mentholatum Balm’i kasutamist 
 
Ärge kasutage Mentholatum Balm’i: 
- kui te olete levomentooli, kampri, metüülsalitsülaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade 
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui te olete valuvaigistite, nagu atsetüülsalitsüülhappe ( aspiriin), ibuprofeeni ja teiste 
mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVAd) suhtes allergiline. 
- kui teil on vigastatud või tundlik nahk, lahtised haavad, põletused, ekseem, samuti suurel 
nahapiirkonnal. 
- alla 3-aastastel lastel külmetuse ja ninakinnisuse korral ning alla 7-aastastel teistel 
näidustustel. 
- silmade ümbruses või muudes tundlikes piirkondades. Kui salv satub nendesse kohtadesse, 
peske see rohke puhta veega maha. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Mentholatum Balm’i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui: 
- te olete rase või imetate; 



- teil on astma. 
 
Muud ravimid ja Mentholatum Balm 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Võtke enne Mentholatum Balm’i kasutamist ühendust oma arstiga kui te kasutate verd 
vedeldavad  või verehüübimist pärssivad ravimeid (sh atsetüülsalitsüülhape). 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle 
ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga. Salvi ei ole soovitatav raseduse ajal kasutada. 
 
 
3. Kuidas Mentholatum Balm’i kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või 
apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Mentholatum Balm salv on mõeldud kasutamiseks ainult nahal või inhalatsioonina. Ärge 
manustage salvi suukaudselt. 
 
Proovige salvi esmalt väikesel nahapiirkonnal. Kanda nahale 2-3 korda päevas. Peske käed 
kohe pärast kasutamist, kui te ei kasuta salvi käte raviks. Kui salv on kogemata sattunud 
silmade ümbrusse või teistesse tundlikesse piirkondadesse, peske see rohke puhta veega 
maha. 
 
Täiskasvanud ja üle 3 aasta vanused lapsed 

Külmetusnähud, ninakinnisus  
- inhaleerida auru määrides õhukese kihi salvi rindkerele, kurgu piirkonda ja seljale  
- või inhaleerida auru lahustades üks teelusikatäis Mentholatum Balm salvi kuumas vees. 
 
Täiskasvanud ja üle 7 aasta vanused lapsed 

Lihasvalud  ja verevalumid 
- Masseerige õhuke kiht Mentholatum Balm salvi kahjustatud piirkonda kuni salv on täiesti 
imendunud naha sisse. 
 
 
Hoidke Mentholatum Balm salviga kaetud ala katmata, seljas olevad riided võivad nahka 
katta. Ärge katke nahka sidemete, plaastrite või muu kattega.  
Lõpetage salvi kasutamine, kui teil tekib tugev nahaärritus või muud kõrvaltoimed. 
 
Kui te kasutate Mentholatum Balm’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te kannate kogemata nahale liiga palju salvi, pühkige salvrätikuga üleliigne kogus ära. 
Kui teie või teie laps on kogemata salvi alla neelanud, võtke otsekohe ühendust arsti või 
haiglaga. Ärge kutsuge esile oksendamist. 
 
Kui te unustate Mentholatum Balm’i kasutada 
Kui te unustate Mentholatum Balm salvi kasutada, siis tehke seda kui see teile meenub. Ärge 
kasutage salvi rohkem kui 3 korda ühe päeva jooksul. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 



Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Lõpetage salvi kasutamine kui teil tekib tugev nahaärritus või muud kõrvaltoimed. 
 
Manustamiskohal võivad tekkida ajutised nahareaktsioonid (punetus, põletustunne ja lööve). 
 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise 
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
5. Kuidas Mentholatum Balm’i säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas 
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Mentholatum Balm sisaldab 
 

- Toimeained on levomentool, kamper ja metüülsalitsülaat . 1g salvi sisaldab 13,5 mg 
levomentooli, 90 mg kamprit ja 3,3 mg metüülsalitsülaati. 

- Teised koostisosad (abiained) on eukalüptiõli, Pumilio männi õli, titaandioksiid 
(E171) ja kollane vaseliin. 

 
Kuidas Mentholatum Balm välja näeb ja pakendi sisu 
 
Mentholatum Balm on kollane salv. 30 g purgis.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
The Mentholatum Company Limited 
1 Redwood Avenue 
Peel Park Campus 
East Kilbride  
G74 5PE Šotimaa 
Ühendkuningriik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole: 
 
“DH Medical“ UAB 
Ozo str. 25 
LT -07021, Vilnius 11 
Leedu 
Tel: +370 37052071551 
E-kiri: info@dhmedical.org 
 



 
Infoleht on viimati uuendatud septembris 2013 
 


