
PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.  

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama ravimit täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole 

 
Infolehes antakse ülevaade: 

1. Mis ravim on Deep Freeze Cold Gel ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Deep Freeze Cold Gel’i kasutamist 
3. Kuidas Deep Freeze Cold Gel’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Deep Freeze Cold Gel’i säilitamine 
6. Lisainfo 

 
Deep Freeze Cold Gel, 2% geel 
Ratsementool  
 
Toimeaine on ratsementool 2% w/w. 
Abiained on isopropüülalkohol, karbomeer, trietanoolamiin (85%), metüülhüdroksübensoaat 
(E218), propüülhüdroksübensoaat (E216), värvaine Patent sinine (E131), puhastatud vesi. 
 
Tootja/Müügiloa hoidja:  
The Mentholatum Company Limited 
1 Redwood Avenue 
Peel Park Campus 
East Kilbride G74 5PE 
Šotimaa 
 
1. MIS RAVIM ON DEEP FREEZE COLD GEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
Deep Freeze Cold Gel’i kasutatakse lihas- ja liigesvalude leevendamiseks. Deep Freeze Cold 
Gel’i aktiivne toimeaine jahutab nahka ja kutsub esile kiire valuvaigistava toime. 
Pakend: 35g, 50g ja 100g geeli alumiiniumtuubis. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DEEP FREEZE COLD GEL’i KASUTAMIST 
Ärge kasutage Deep Freeze Cold Gel’i: 

- kui te olete ülitundlik mõne Deep Freeze Cold Gel’i koostisosa suhtes. 
- alla 5 aastastel lastel. 
- huulte, nina ja silmade ümbruses, suguelunditel, limaskestadel ega põletikulisel 

või vigastatud nahal. 
Rasedus ja imetamine: andmed kahjuliku toime kohta raseduse ja imetamise ajal 
puuduvad. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: ei mõjuta. 
Kasutamine koos teiste ravimitega: andmed koostoimete kohta puuduvad. 
 
3. KUIDAS KASUTADA DEEP FREEZE COLD GEL’i 
Deep Freeze Cold Gel on ainult välispidiseks kasutamiseks! 
Täiskasvanud ja üle 5 aasta vanused lapsed: kandke ravim vajalikule kohale ja masseerige 
õrnalt kuni täieliku imendumiseni.  
Vajadusel korrake manustamist, kuid mitte rohkem kui 4 korda ööpäevas. 
Peale Deep Freeze Cold Gel’i manustamist peske käed ja sulgege tuub korralikult. 
Ärge katke ravitavat piirkonda liibuvate sidemete ega riietega. 



Kui olete Deep Freeze Cold Gel’i alla neelanud, võtke otsekohe ühendust arsti või 
haiglaga. 
Kui Deep Freeze Cold Gel on kogemata sattunud silmade ümbrusse või limaskestadele, 
peske see rohke veega maha. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
Nagu kõik ravimid, võib ka Deep Freeze Cold Gel põhjustada kõrvaltoimeid. 
Kõrvaltoimete (nt allergilised reaktsioonid) ilmnemisel lõpetage Deep Freeze Cold Gel’i 
kasutamine ja informeerige oma arsti või apteekrit. 
 
5. SÄILITAMINE 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
Hoida temperatuuril kuni 25º C. Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja 
lõppu. 

 
6. LISAINFO 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esinduse poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: Miecys-Pharm OÜ 
     Riia 175 
     51014 Tartu 

  Tel.: 738 0271 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: juuli 2005 

 
 


