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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 Nasivin 0,025% täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate 

pöörduma arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Nasivin 0,025% ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Nasivin 0,025% kasutamist 
3. Kuidas Nasivin 0,025% kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Nasivin 0,025% säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Nasivin 0,025%, ninatilgad lastele 1 ml sisaldab 0,25 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi 
 
 
- Toimeaine on oksümetasoliinvesinikkloriid 
- Abiained on dinaatriumedetaat, bensalkooniumkloriid, naatriumdivesinikfosfaat, 
naatriummonovesinikfosfaat, naatriumhüdroksiidi lahus, puhastatud vesi. 
 
Müügiloa hoidja: 
Merck Produkte Vertriebsgesellschaft & Co 
Röβlerstraβe 96 
D-64293 Darmstad 
Saksamaa 
 
Tootja: 
Merck KgaA  
64271 Darmstadt 
Saksamaa 
 
1. MIS RAVIM ON NASIVIN 0,025% JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Nasivin 0,025% kasutatakse nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NASIVIN 0,025% KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Nasivin 0,025%: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) oksümetasoliinivõi Nasivin 0,025% mõne koostisosa 

suhtes. 
- kui te samaaegselt kasutate monoamiinoksüdaasi inhibiitoreid (MAO-inhibiitorid) või 
teisi ravimeid, mis tõstavad vererõhku 
- suurenenud silmasisese rõhu korral, eriti kinnisenurgaga glaukoomi korral 
- raskete südame-veresoonkonna haiguste korral (südame veresoonte haigused, 
kõrgvererõhutõbi) 
- feokromotsütoom (neerupealise kasvaja) 
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- ainevahetushäired (nt kilpnäärme liigtalitlus, suhkurtõbi) 
- eesnäärme  suurenemisest tingitud urineerimisraskused 
- 0,025% Nasivin ei sobi alla 6-aastastele lastele 
 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Raseduse ja imetamise ajal ei tohi 
soovitatud annust ületada ja preparaati tohib kasutada vaid pärast põhjalikku riski-kasu suhte 
kaalumist. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
Kuna ei saa välistada süsteemset toimet südameveresoonkonnale pärast oksümetasoliini või 
seda sisaldavate ravimite pikaajalist või soovitatust suuremates annustes manustamist, võib 
reaktsioonikiirus olla häiritud.  
 
Oluline teave mõningate Nasivin 0,025% koostisainete suhtes: 
Bensalkooniumkloriidi tõttu, mis sisaldub preparaadis abiainena, ei soovitata ravimit kasutada 
teadaoleva ülitundlikkuse korral sellele ainele. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS Nasivin 0,025% KASUTADA 
 
Kasutage Nasivin 0,025% alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu arsti või apteekriga.  
0,025 % Nasivin’i võib manustada eelkooliealistele lastele (2...6-aastased lapsed). 
 
2...6-aastased lapsed: 
0,025% lahust 1...2 tilka 2...3 korda päevas mõlemasse ninasõõrmesse. 
 
Kui teil on tunne, et Nasivin 0,025% toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile 
või apteekrile. 
 
Kui te kasutate Nasivin 0,025% rohkem kui ette nähtud: 
 
Üleannustamisel ja kogemata suu kaudu manustamisel võivad olla järgnevad tagajärjed: 
pupillide laienemine (müdriaas), iiveldamine, huulte sinakaks muutumine (tsüanoos), palavik, 
krambid, südame- ja vereringehäired (tahhükardia, kardiaalne arütmia, südame seiskumine, 
hüpertoonia), kopsutalituse häired (kopsuturse, hingamishäired), psüühilised häired. Lisaks 
sellele võib esineda: unisus, kehatemperatuuri alanemine, südamelöögisageduse 
aeglustumine, vererõhu järsk langus, hingamishäired, kooma. Ravimeetmeteks on 
meditsiinilise söe manustamine, maoloputus või hapniku manustamine. Kõrge vererõhk, 
palavik ja krambid on ravitavad sümptomaatiliselt 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Nasivin 0,025% põhjustada kõrvaltoimeid. 
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Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on nina limaskesta põletus- või kuivustunne, aevastamine. 
Harva võib ravimi toime möödudes esineda ninakinnisuse tunnet. 
Ninasisene äge üleannustamine põhjustab harva selliseid süsteemseid sümpatomimeetilisi 
efekte nagu värinad, kiirenenud pulss (tahhükardia) ja vererõhu tõus. 
 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, 
informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 
 
5. NASIVIN 0,025% SÄILITAMINE 
 
Säilitada toatemperatuuril kuni 25°C. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole. 
 
Magnum Medical AS 
Pärnu mnt 139c 
Tallinn 11317 
Tel: 650 1901 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruar 2004. 
 


