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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Sanorin 0,1%, ninasprei, lahus 
Nafasoliinnitraat 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Sanorin 0,1% täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui pärast 5 päeva möödumist täiskasvanutel või 3 päeva möödumist lastel 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 Sanorin 0,1% ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Sanorin 0,1% kasutamist 
3. Kuidas Sanorin 0,1% kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Sanorin 0,1% säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON SANORIN 0,1% JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Sanorin 0,1% ahendab põletiku tõttu laienenud veresooni nina limaskestas ning vähendab seeläbi nina 
limaskesta turset ja kergendab sekreedi väljumist ninaõõnest, nina kõrvalurgetest ja kuulmetõrvest 
(keskkõrva ja ninaneelu vahelisest ühendusest). Selle tulemusel muutub nina kaudu hingamine 
vabamaks. Ravitoime ilmneb tavaliselt 5 minuti jooksul pärast manustamist ning kestab 4 kuni 6 tundi. 
 
Sanorin 0,1% kasutatakse limaskesta turse vähendamiseks nohu korral. 
 
Sanorin 0,1% ninaspreid võivad kasutada üle 15-aastased noorukid ja täiskasvanud. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SANORIN 0,1% KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage Sanorin 0,1%: 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) nafasoliinnitraadi või Sanorin 0,1% mõne koostisosa suhtes. 
- kui teil on nina limaskesta kuiv põletik 
Ravimit ei tohi manustada lastele ja alla 15-aastastele noorukitele. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sanorin 0,1%: 
- kui teil on rasked südame- ja veresoonte häired (südamepuudulikkus, kõrgvererõhutõbi) 
- kui teil on mõni ainevahetushäire (suhkurtõbi, kilpnäärme ületalitus) 
- kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) 
- kui teil on bronhiaalastma 
- kui te kasutasite mõningaid ravimeid (monoaminooksüdaasi inhibiitoreid) depressiooni, vaimse 

seisundi raviks, mida iseloomustab ülemäärane kurbus, või teisi ravimeid, mis võivad tõsta 
vererõhku. 

Kui teil esineb mõni ülalmainitud haigustest, võite te Sanorin 0,1% kasutada üksnes pärast 
konsulteerimist oma arstiga. 
 
Kui teil on plaanis üldanesteesiaga operatsioon, peate te informeerima oma arsti, et te kasutate Sanorin 
0,1%. 
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Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Puudub piisav informatsioon Sanorin 
0,1% võime kohta läbida platsentat ja jõuda rinnapiima. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Sanorin 0,1% kasutamine ei muuda teid uimaseks, seega ei mõjuta see teie autojuhtimise ja masinatega 
töötamise võimet. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Sanorin 0,1% samaaegsel manustamisel mõnede teiste ravimitega, mida kasutatakse vaimse seisundi 
raviks, mida iseloomustab ülemäärane kurbus (depressioon), võib tõusta vererõhk. 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
 
3. KUIDAS SANORIN 0,1% KASUTADA 
 
Kui arst ei ole soovitanud teisiti, pihustage 1 kuni 3 pihustust ravimit mõlemasse ninasõõrmesse mitu 
korda ööpäevas (3 korrast peaks piisama). Üksikannuste vahele peab jääma vähemalt 4-tunnine 
intervall.  
Ravimit tohib kasutada ainult lühikese aja jooksul. Seda ei tohi manustada kauem kui 5 päeva jooksul. 
Kui ninakinnisus on möödunud, võib ravi katkestada isegi varem. Korduvalt ei tohiks ravimit hakata 
kasutama enne, kui eelmise ravikuuri lõpust on möödunud juba mitu päeva.  
 
Enne esmakordset kasutamist on soovitav manustamisseadeldist mitu korda vajutada/pumbata, kuni 
aerosool ühtlaselt välja pihustub. Enne kasutamist eemaldage ninaotsikult kattekork. Manustamise ajal 
hoidke pudelit püstiasendis. Viige ninaotsik ühte ninasõõrmesse ning vajutage kiiresti ja tugevasti 
manustamisseadeldise ringikujulisele osale. Vabaneb üks pihustus ravimit. Pärast manustamist tuleb 
otsekohe ettevaatlikult nina kaudu sisse hingata. Samal viisil manustatakse ravimit ka teise 
ninasõõrmesse. Pärast kasutamist tuleb ninaotsikule kattekork tagasi panna. 
 
Kui teil on tunne, et Sanorin 0,1% toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te kasutate Sanorin 0,1% rohkem kui ette nähtud 
Kui te võisite kasutada Sanorin 0,1% rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest otsekohe oma arstile või 
apteekrile. 
Liiga suurte annuste manustamine (üleannustamine) võib põhjustada kehatemperatuuri langust, 
südametegevuse aeglustumist, liigset higistamist, uimasust ja vererõhu tõusu, millele järgneb vererõhu 
langus, mis viib sügava teadvusetuseni. Üleannustamise korral või suure koguse sprei juhuslikul 
suukaudsel sissevõtmisel kas täiskasvanu või lapse poolt tuleb otsekohe võtta ühendust arstiga. 
 
Kui te unustate Sanorin 0,1% kasutada 
Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Sanorin 0,1% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Soovitatud annuste järgimisel on ravim tavaliselt hästi talutav. Mõnikord võivad tundlikel patsientidel 
tekkida kerged kõrvaltoimed, näiteks põletus- või kuivustunne nina limaskestal. Väga harvadel 
juhtudel võib ravimi toime möödumisel tekkida tugev ninakinnisus. Vaid väga harva võivad 
sümpaatilise närvisüsteemi erutuse tagajärjel tekkida süsteemsed toimed nagu närvilisus, higierituse 
suurenemine, peavalu, värin, südame löögisageduse kiirenemine, südamepekslemine või vererõhu 
tõus. Sanorin 0,1% pikaajaline ja liiga sage kasutamine võib põhjustada kroonilist ninakinnisust ja 
nina limaskesta kuivust. 
 



3 

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. 
 
 
5. KUIDAS SANORIN 0,1% SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Hoida originaalpakendis. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. 
Mitte lasta külmuda. 
Ärge kasutage Sanorin 0,1% pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Sanorin 0,1% sisaldab 
 
- Toimeaine on nafasoliinnitraat, 1 mg 1 ml-s. 
- Abiained on boorhape, edamiin, metüülparahüdroksübensoaat (E218), puhastatud vesi. 
 
Kuidas Sanorin 0,1% välja näeb ja pakendi sisu 
 
Sanorin 0,1% ninasprei, lahus on selge, värvitu ja lõhnatu lahus. 
Pakendi suurus: 10 ml. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava – Komarov, Tšehhi Vabariik 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 
Pirita tee 20 
10127 Tallinn 
Tel: +372 611 2409 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud:  novembris 2010 
 


