
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Nazol 0,5 mg/ml ninasprei, lahus 
Oksümetasoliinvesinikkloriid 

 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Nazol’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga 

ühendust võtma. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Nazol ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Nazol’i kasutamist 
3. Kuidas Nazol’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Nazol’i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON NAZOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Nazol leevendab nohu korral nina limaskesta tursest (hüpereemiast) põhjustatud sümptomid 5 minutit 
pärast manustamist. Nazol ei tekita uimasust. 
 
Ravim sisaldab toimeainet, mis leevendab sümptomeid 12-tunniseks perioodiks. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NAZOL’I KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Nazol’i: 
 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) oksümetasoliini või Nazol’i mõne koostisosa suhtes; 
- alla 6-aastastel lastel; 
- kui teil on nina limaskesta ärritus koos koorikute moodustamisega (krooniline limaskesta kuivus ehk 

rhinitis sicca); 
- kui teil on kitsanurgaga glaukoom. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nazol 
 
Allpool on kirjeldatud, millistel juhtudel tuleb Nazol spreid kasutada ettevaatusega, pärast arstiga 
konsulteerimist. Seda tuleb järgida ka juhul, kui need sümptomid on teil ilmnenud kunagi varem. Alles 
pärast hoolikat efektiivsuse ja riski hinnangut, võib seda ravimit kasutada: 
- patsientidel, keda ravitakse monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorite ja teiste vererõhku 

potentsiaalselt tõsta võivate ainetega; 



- suurenenud silmasisese rõhuga patsientidel, raskete kardiovaskulaarsete haiguste (nt koronaaride 
haigus, arteriaalne hüpertensioon), feokromotsütoomi (neerupealise koe kasvajad) korral; 

- ainevahetushäirete korral (nt hüpertüreoidism, diabeet). 
 
Kui riniidivastaseid ravimeid (nagu Nazol), mis leevendavad nina limaskesta turset, kasutatakse pikema 
aja vältel, võib tekkida krooniline turse, mis omakorda võib süvendada nina limaskesta atroofiat 
(õhenemist). 
 
Mida tuleb jälgida laste ravimisel? 
Eriti tuleb laste puhul vältida pikemaajalist manustamist ja üleannustamist. Suuremaid annuseid võib 
kasutada ainult arstliku järelvalve all. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Kui Nazol’i kasutatakse koos erinevate meeleoluparandavate ravimitega (tranüültsüpromiini tüüpi MAO 
inhibiitorid või tritsüklilised antidepressandid), võivad need südame-veresoonkonna funktsioone 
mõjutades põhjustada vererõhu tõusu. 
Pidage palun meeles, et need kehtivad ka juhul, kui neid ravimeid on kasutatud natuke aega enne Nazol’i. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Nazol’i ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada, sest piisavad andmed ravimi toime kohta lootele 
puuduvad. Kasutamisest on soovitatav hoiduda rinnaga toitmise ajal, sest ei ole teada, kas toimeaine eritub 
rinnapiima. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 
Soovitatud raviannuste kasutamisel on toime ebatõenäoline. 
Oksümetasoliini pikaajalisel kasutamisel ja soovitatust suuremates annustes kasutamisel ei saa välistada 
kardiovaskulaarsete häiretega seotud süsteemsete toimete teket. 
Sellisel juhul on autojuhtimise või masinate käsitsemise võime häiritud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
asjaolule, et selle ravimi samaaegne kasutamine alkohoolsete jookidega võib vähendada 
autojuhtimisvõimet veelgi. 
 
 
3. KUIDAS NAZOL’I KASUTADA 
 
Kasutage Nazol’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma 
arsti või apteekriga. 
Tavaline annus on: 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 2…3 annust (pihustust) mõlemasse ninasõõrmesse mitte rohkem 
kui kord 10…12 tunni järel. 
6...12-aastased lapsed (täiskasvanu järelvalve all): 1 annus (pihustus) mõlemasse ninasõõrmesse iga 
12 tunni järel. 
Ravimit ei tohi manustada sagedamini kui 2 korda ööpäevas. 
Sprei tuleb pihustada ninasõõrmesse kiiresti ja jõuliselt. Pead ei tohi manustamise ajal tahapoole kallutada. 
Pärast kasutamist pühkida toruotsik puhtaks. 
Kui teil on tunne, et Nazol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 



Kui te kasutate Nazol’i rohkem kui ette nähtud 
 
Turset vähendavate rinoloogiliste ravimite krooniline kasutamine võib vähendada ravimi toimet. 
Pärast üleannustamist või juhuslikku suukaudset suurte annuste manustamist võivad tekkida järgmised 
sümptomid: pupillide laienemine (müdriaas), iiveldus, huulte sinakaks muutumine (tsüanoos), palavik, 
spasmid, südame-veresoonkonna funktsiooni häired (tahhükardia, südame arütmia, kollaps, südame 
blokaad, vererõhu tõus), kopsufunktsiooni häired (kopsuturse, hingamishäired), psühhiaatrilised häired. 
Uimasus, alanenud kehatemperatuur, aeglane südamerütm, šokilaadne vererõhu langus, hingamispeetus ja 
kooma. 
Üleannustamisel rakendatavad ravimeetmed 
Meditsiinilise söe manustamine, maoloputus, hapniku manustamine. Vajadusel rakendatakse vererõhku 
langetavat, palavikku alandavat ja krambivastast ravi. 
 
Kui te unustate Nazol’i kasutada 
 
Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi vastavalt infolehes 
kirjeldatule. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Nazol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles 
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Mõnikord võivad esineda nina limaskesta põletus- või kuivustunne, aevastamine. Harvadel juhtudel – kui 
ravimi toime on möödunud - tekib tugev ninakinnisuse tunne (reaktiivne hüpereemia). 
 
Paikse ninasisese manustamise tõttu võib üleannustamine juhuslikult või üksikjuhtudel tekitada 
sümpatomimeetilisi toimeid, nt kiiret pulssi (tahhükardiat) ja vererõhu tõusu. 
 
Väga harva tekib ängistus, unetus, nõrkus ja peavalu. 
 
 
5. KUIDAS NAZOL’I SÄILITADA 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas. 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Nazol’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik kuni:. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, 
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Nazol sisaldab 
 
1 ml Nazol’i lahust sisaldab 0,5 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi. 



Toimeaine on oksümetasoliin (vesinikkloriidina). 
Abiained on bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, makrogool, povidoon, propüleenglükool, 
naatriumdivesinikfosfaat, dinaatriumfosfaat, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Nazol välja näeb ja pakendi sisu 
 
Pudelis on 15 ml või 30 ml lahust. 
Pudel on valge, madala tihedusega polüetüleenist, valge ümara kujuga polüpropüleenist plastikkorgiga. 
Korgi ja pudeli kaelaosa ümber on läbipaistev polüvinüülkloriidist lint. Pudeli välisküljel on survekindel 
etikett. Pudel on kartongkarbis, millele on trükitud ravimi kasutamisjuhend. 

 
Müügiloa hoidja 
UAB Bayer 
Žirmūnų 68A, Vilnius 
Leedu 
 
Tootja 
Instituto De Angeli S.R.L. 
Loc. Prulli No 103/c 
50066 Regello (FI) 
Itaalia 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
Bayer OÜ 
Lõõtsa 2, Tallinn 
Tel: +372 655 8565 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2011 


