
 
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Xylo-Mepha 1 mg/ml ninasprei, lahus 
Ksülometasoliinvesinikkloriid 

 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. 
− Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
− Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
− Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
− Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma 

ühendust arstiga. 
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1. Mis ravim on Xylo-Mepha ja milleks seda kasutatakse 
 
Xylo-Mepha’t kasutatakse erinevat tüüpi nohu raviks. Xylo-Mepha ninasprei on näidustatud 
ninasiseseks kasutamiseks, kus see ahendab veresooni ning vähendab nõnda limaskestade turset ninas 
ja külgnevates hingamisteedes. See võimaldab teil nohu korral vabamalt nina kaudu hingata. 
Toime algab mõne minuti jooksul ja kestab mitmeid tunde. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Xylo-Mepha kasutamist  
 
Ärge kasutage Xylo-Mepha´t 
− kui olete selle ravimi toimeaine või mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,  
− kui teil on nina kaudu eemaldatud hüpofüüs (väike nääre ajupõhimikus), 
− kui te kannatate limaskestade kuivuse all, 
− kui teil on suletud nurga glaukoom (silma siserõhu tõus). 
 
Xylo-Mepha’t ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Pidage nõu oma arsti või apteekriga 
− kui te kasutate samaaegselt antidepressante, mis kuuluvad monoamiinoksüdaasi (MAO) 

inhibiitorite rühma, 
− kui teil on kõrgenenud silma siserõhk, 
− kui teil on südamehaigus (nt südameisheemiatõbi, kõrge vererõhk), 
− kui teil on feokromotsütoom (neerupealise kasvaja), 
− kui teil on kilpnäärme liigtalitlus, 
− kui teil on suhkurtõbi, 
− kui teil on suurenenud eesnääre (eesnäärme hüperplaasia), 
− kui teil on väljendunud reaktsioon sümpatomimeetiliste (adrenaliinisarnaste) ainete suhtes, mis 

põhjustavad teil unetust, peapööritust, värisemist, südame rütmihäireid või vererõhu tõusu.   
 



 
 

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui teil on mingeid muid haigusi. 
 
Muud ravimid ja Xylo-Mepha 
 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes 
muid ravimeid. 
 
Ettenähtud kasutamise korral on Xylo-Mepha süsteemne toime tühine. Üleannustamisel võivad 
Xylo-Mepha võimalikud süsteemsed toimed tugevneda, kui samaaegselt kasutatakse teatud 
antidepressante, MAO inhibiitoreid või teisi vererõhku potentsiaalselt tõstvaid ravimeid. Seetõttu tuleb 
vältida kombineeritud kasutamist. 
 
Xylo-Mepha kasutamine samaaegselt järgnevate ravimitega suurendab ergotismi tekkeriski: 
− ergotamiin (migreeni ravim) 
− metüsergiid (migreeni ravim). 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Rasedus 
Xylo-Mepha’t ei tohi kasutada raseduse ajal, sest ei ole piisavalt andmeid Xylo-Mepha võimalike 
toimete kohta lootele ning ei saa välistada võimalikku süsteemset toimet rasedale. 
 
Imetamine 
Imetamise ajal tuleb Xylo-Mepha’t kasutada ettevaatlikult, sest ei ole veel teada, kas Xylo-Mepha 
eritub rinnapiima.   
 
Viljakus 
Xylo-Mepha võib kahjustada naiste viljakust ja seda ei soovitata kasutada rasestuda soovivatel naistel. 
  
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Xylo-Mepha ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Xylo-Mepha pikaajalisel või 
suures annuses kasutamisel ei saa välistada süsteemseid toimeid koos südameveresoonkonna 
häiretega. Sel juhul võib Xylo-Mepha mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.  
 
Oluline informatsioon mõnede Xylo-Mepha koostisosade kohta 
Xylo-Mepha ei sisalda säilitusaineid. 
 
 
3. Kuidas Xylo-Mepha’t kasutada  
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Xylo-Mepha 1 mg/ml ninasprei on ette nähtud täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele.   
Alla 6-aastastele lastele on saadaval Xylo-Mepha 0,5 mg/ml ninasprei. 
 
Soovitatav annus täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele 
1 pihustusannus mõlemasse ninasõõrmesse 1...2 korda ööpäevas on tavaliselt piisav; manustada ei tohi 
üle 3 korra ööpäevas ja kauem kui 5 järjestikust päeva. 
 
Xylo-Mepha ninasprei kasutamine 

Eemaldage pihustilt kork. Enne esimest manustamist pihustage ravimit mõned korrad õhku, kuni 
väljub ühtlane peen aur.. 



 
 

Järgmistel manustamiskordadel on annustatud ninasprei valmis koheselt kasutamiseks. Sisestage 
pihusti otsik ninasõõrmesse ja vajutage pihusti pumbale; eemaldage otsik ninasõõrmest enne 
pihustiotsiku vabastamist surve alt. Ravimi ühtlase jaotumise tagamiseks ninaõõnes tuleb 
pihustamisega samaaegselt hingata sisse. Asetage kork pärast ravimi manustamist tagasi pihustile. 
 

Kasutamine spordis  

Teatud spordialadel võib Xylo-Mepha kasutamine olla keelatud, sest see kuulub keelatud ravimite 
rühma (nt stimulaatorid, va imidasooli derivaadid paikseks kasutamiseks). Võistlejad peavad seda 
kontrollima vastavates spordiametkondades. 
 
Kui kaua Xylo-Mepha’t kasutada 
Ärge kasutage Xylo-Mepha’t järjest kauem kui 1 nädal. Sage ja pikaajaline kasutamine võivad 
põhjustada nina limaskesta turset, mis on sarnane nohusümptomitele. 
 
Kui te kasutate Xylo-Mepha´t rohkem kui ette nähtud 
Tõsise üleannustamise korral teavitage otsekohe oma arsti või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke 
kaasa ravimi pudel ja infoleht. 
Ksülometasoliinvesinikkloriidi üleannustamise korral on peaaegu eranditult lastel, harva tekkinud 
järgnevad sümptomid: 
− ebaregulaarne pulss 
− kõrgenenud vererõhk 
− mõnedel juhtudel teadvusekadu. 
 
Kui te unustate Xylo-Mepha´t kasutada 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake Xylo-Mepha kasutamist 
vastavalt juhistele, mitte rohkem kui 3 korda päevas, maksimaalselt 5 päeva järjest.  
  
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgnevalt: 
 
Väga sage: esineb enam kui 1 kasutajal 10-st 
Sage:  esineb 1...10 kasutajal 100-st 
Aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000-st 
Harv:  esineb 1...10 kasutajal 10000-st 
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st 
Teadmata: olemasolevate andmete alusel ei saa hinnata 
 
Sage: 
− kõrvetav tunne ninas ning ninalimaskesta kuivus, aevastamine 
 
Aeg-ajalt: 
− ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööve, sügelus ja angioödeem, st tõsine allergia, mis põhjustab 

näo ja kõri turset), ravimi toime vähenemisel limaskesta turse, ninaverejooks (epistaksis).  
 
Harv: 
− ebanormaalne südamelöögid (palpitatsioonid), suurenenud südamelöögisagedus (tahhükardia), 

kõrgenenud vererõhk (hüpertoonia) 
 
Väga harv: 
- südamerütmi häired (arütmia), krambid (eriti lastel). 
 



 
 

Xylo-Mepha võib põhjustada ülitundlikkusnähte, nagu unehäired, uimasus, värinad, südame 
rütmihäired või vererõhu tõus. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.  
 
 
5. Kuidas Xylo-Mepha’t säilitada  
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni”. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavd kaitsta keskkonda. 
 
Selles pakendi infolehes sisalduv informatsioon on piiratud. Edasise informatsiooni saamiseks 
pöörduge arsti või apteekri poole. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave  
 
Mida Xylo-Mepha sisaldab 
1 ml ninaspeid sisaldab: 
− Toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid. Ninasprei 1 ml lahust sisaldab 1 mg 

ksülometasoliinvesinikkloriidi. Iga Xylo- Mepha ninasprei pihustusannus sisaldab 
ksülometasoliinvesinikkloriidi 0,09 mg. 

− Teised koostisosad on sidrunhappemonohüdraat, naatriumtsitraat, glütseriin 85%, süstevesi. 
 
Kuidas Xylo-Mepha välja näeb ja pakendi sisu 
10 ml ninaspreid on klaaspudelis varustatuna pihustipumba, ninaotsiku ja seda katva sinise 
kattekorgiga.  
Pudelis on 10 ml lahust. 
 
Müügiloa hoidja  
Mepha Lda. 
Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugal 
 
Tootjad 
 
Mepha Pharma GmbH 
Marie-Curie-Str.8 
79539 Lörrach 
Saksamaa 
 
või 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle-Strasse 3 
89143 Blaubeuren 
Saksamaa 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 



 
 

Lõõtsa 8 
1415 Tallinn 
Eesti Vabariik 
Telefon: +372 661 0801 
 
Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2013 


