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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Spinax, 25 mg/g geel 
Ketoprofeen 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks 
kasutama Spinax geeli täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 10 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate 

pöörduma arsti poole. 
- 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 Spinax geel ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Spinax geeli kasutamist 
3. Kuidas Spinax geeli kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Spinax geeli säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON SPINAX GEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Spinax 25 mg/g geel on mittesteroidne põletikuvastane ravim, mis leevendab valu ja 
omab põletikku alandavat toimet.  
 
Spinax geel on näidustatud valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja 
põletikuliste seisundite korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SPINAX GEELI KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage Spinax geeli: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) ketoprofeeni või mõne teise Spinax geeli 

koostisosa suhtes; 
- kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe, selle derivaatide või teiste 

mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes;  
- kui teil on nahahaavandid, lööve, ekseem, muu nahakahjustus või naha infektsioon 

planeeritaval manustamiskohal. 
- alla 15-aastastel lastel 
- raseduse viimasel kolmel kuul 
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Eriline ettevaatus on vajalik Spinax geeliga: 
 
Spinax geeli ei tohi manustada:  
- limaskestadele ega silma; 
- suurele kehapinnale; 
- rõhksideme alla; 
- sagedamini ja suuremates kogustes, kui ette nähtud; 
- lahtise tule läheduses (toode sisaldab alkoholi). 
 
Spinax geeliga ravi tuleb lõpetada, kui manustamise kohale tekib nahakahjustus. 
 
Spinax geeli peab manustama ettevaatusega kaasuva südame-, neeru- ja maksahaiguse 
korral.  
 
Spinax geeli ravikuuri ajal ja kaks nädalat pärast ravikuuri lõppu peaks vältima otsest 
päikesekiirgust, kaasa arvatud solaariumit.  
 
Juhul, kui Spinax geeli manustatakse pikema aja jooksul, võib osutuda vajalikuks ravimi 
määrimisel nahale kasutada käte kaitsmiseks kummikindaid. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega  
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Spinax geeli lokaalsel manustamisel (ka suurtes annustes) on toimeaine imendumine 
süsteemsesse vereringesse minimaalne (ainult 5% manustatud ravimist). Pärast Spinax 
geeli lokaalset manustamist jääb ravimi sisaldus veres madalaks, mistõttu on ravimite 
koostoimete esinemine vähetõenäoline.  
Ettevaatus on vajalik juhul, kui te kasutate kumariini derivaate (verehüübimist takistavaid 
ravimeid). 
 
Spinax geeli kasutamine koos toidu ja joogiga: 
 
Söömine ja joomine ei mõjuta Spinax geeli ravitoimet.  
 
HOIATUS! Spinax geeli ei tohi manustada suu kaudu, kuna esineb võimalik mürgistuse 
oht! 
 
Rasedus 
 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Raseduse esimesel kuuel kuul tohib ravimit manustada vaid juhul, kui arst seda soovitab. 
Spinax geeli ei tohi manustada raseduse viimasel kolmel kuul  
 
Imetamine 
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Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Spinax geel eritub rinnapiima, mistõttu ei tohi ravimit imetamise ajal kasutada.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Lokaalselt manustatav Spinax geel ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega 
töötamisele.  
 
3. KUIDAS SPINAX GEELI KASUTADA 
 
.Spinax geel on ainult välispidiseks kasutamiseks.  
 
Täiskasvanud ja üle 15-aastased noorukid: 
Geeli peab manustama nahale kaks korda päevas. Väike annus geeli (ligikaudu 2...4 g või 
3...5 cm riba) kantakse õhukese kihina valuliku piirkonna nahale ja hõõrutakse õrnalt 
paari minuti jooksul naha sisse. Ravitav nahk peab olema terve. Õigesti manustades 
imendub ravim vajalikus koguses.  
Ravi kestus on 7...10 päeva. 
 
Pärast geeli peale kandmist on soovitatav pesta käsi. 
 
Juhul, kui 10 päeva jooksul pärast ravi alustamist haigusnähud süvenevad, kui ilmnevad 
uued haigusnähud või kui haigusnähud püsivad, lõpetage Spinax geeli manustamine ning 
konsulteerige edasise ravi osas oma arstiga. 
 
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
Kui teil on tunne, et Spinax geeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile 
või apteekrile.  
 
Kui Te kasutate Spinax geeli rohkem kui ette nähtud: 
Ravimi paikse manustamise korral on üleannustamine ebatõenäoline.  
Juhul, kui te määrite nahale liiga suure koguse ravimit, peske see maha puhta veega.  
 
Spinax geeli üleannustamisel võivad tekkida kõrvaltoimed. Spinax geeli alla neelamine 
võib põhjustada unisust, iiveldust, oksendamist. Suurte annuste neelamine võib pärssida 
hingamist ja kutsuda esile kooma, krambid, seedetrakti verejooksu, ägeda 
neerupuudulikkuse ja vererõhu languse või tõusu.   
 
Juhul, kui te olete kogemata ravimit neelanud, pöörduge koheselt arsti poole või 
lähimasse haiglasse.  
 
Juhul, kui teie või keegi teine on manustanud Spinax geeli suurtes annustes ning on 
ilmnenud kõrvaltoimed, konsulteerige arstiga. 
 
Kui Te unustate Spinax geeli  manustada: 
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Kui te unustate ravimit õigel ajal manustada, tehke seda nii kiiresti kui võimalik. 
Järgmine annus määrige tavalisel ajal. Ärge määrige kahekordset annust järgmisel päeval, 
kui ravim jäi eelmisel päeval manustamata. 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Spinax geel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei 
teki. 
 
Järgnevalt on võimalikud kõrvaltoimed ära toodud vastavalt esinemissagedusele:  

- sage: 1%...10% patsientidest, kellel esineb ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe 
või atsetüülsalitsüülhappe derivaatide suhtes, võib Spinax geel põhjustada 
bronhiaalastma hoogude teket;  

- harv: 0,01%...0,1% patsientidest võib Spinax geel põhjustada allergiliste 
reaktsioonide teket (naha sügelus, nõgestõbi, nahalööve);  

- väga harv: <0,01% patsientidest võib Spinax geel põhjustada iiveldust, 
oksendamist, kõhulahtisust või kõhukinnisust (seda eriti pikaajalise kasutamise 
korral). 

 
Üksikutel juhtudel võib ketoprofeen põhjustada valgustundlikkuse teket ja tõsiseid 
allergilisi reaktsioone, näiteks nagu villiline ekseem, mis võib progresseeruda 
süsteemseks kiiresti kulgevaks allergiliseks reaktsiooniks (anafülaksiaks).  
On esinenud üksikuid juhte, kus ketoprofeen on põhjustanud kaasuva neeruhaiguse 
ägenemist.  
 
Spinax geeli kõrvaltoimed kaovad, kui lõpetada ravimi manustamine.  
 
Spinax geeli manustamine tuleb lõpetada, kui tekib bronhiaalastma hoog või allergilised 
reaktsioonid (nahasügelus, nõgestõbi, nahalööve). 
 
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 SPINAX GEELI SÄILITADA 
 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!  
 
Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Mitte külmutada. 
 
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. 
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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 Spinax geel sisaldab: 
 
Toimeaine on ketoprofeen. 1 g geeli sisaldab 25 mg ketoprofeeni. 
Abiained on karbopool 980NF, rektifitseeritud piiritus, propüleenglükool, 
trietanoolamiin, destilleeritud vesi. 
 
Kuidas Spinax geel välja näeb ja pakendi sisu: 
 
Spinax geel on värvitu kuni kergelt kollakas läbipaistev või peaaegu läbipaistev geel 
nätavate tahkete osakestega. 
Pakendis on tuub 50 g geeliga. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja: 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Grunwaldzka 189 
Poznan, Poola 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku 
esindaja poole.  
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Pärnu mnt. 67a, 10134 Tallinn. 
Telefon: +372 6676 900 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2007 
 
 


