
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Wentrix 1 mg/ml ninaspei, lahus 
Ksülometasoliinvesinikkloriid 

 
 

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Wentrix’i täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui 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 Wentrix ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Wentrix’i kasutamist  
3. Kuidas Wentrix’i kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Wentrix’i säilitada  
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON WENTRIX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Wentrix’i toimeaine, ksülometasoliin, ahendab ninalimaskestas ninaveene ja vähendab sedasi erineva 
põhjusega limaskesta turset ning muudab nina kaudu hingamise kergemaks. Toime saabub kiiresti ja 
kestab 6...8 tundi. 
 
Wentrix’i kasutatakse nohu ja ninakinnisuse lühiajaliseks raviks külmetushaiguse või sinusiidi korral. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE WENTRIX’I KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Wentrix’i 
- kui te olete ülitundlik ksülometasoliini või Wentrix’i mõne koostisosa suhtes. 
- kui teil on hiljuti tehtud ajuoperatsiooni nina või suu kaudu. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Wentrix 
Küsige oma arstilt nõu enne ravimi kasutamist, kui teil on  
- kui te olete ülitundlik sümpatomimeetikumidele (adrenaliini sarnased); kasutamine võib 

põhjustada unetust, peapööritust, värinaid, arütmiat või kõrgenenud vererõhku. 
- kui teil on südame-veresoonkonna haigus 
- kui teil on kõrgenenud vererõhk 
- kui teil on kitsanurga glaukoom 
- kui teil on hüpertüreoidism (kilpnäärme liigtalitus) 
- kui teil on diabeet  
- kui teil on feokromotsütoom (hormoone tootev kasvaja neerupealise säsis) 
- kui teil on prostata hüpertroofia (eesnäärme suurenemine). 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Ravimit ei ole soovitatav kasutada samaaegselt mõnede antidepressantidega, näiteks tri- ja 
tetratsükliliste antidepressantidega või niinimetatud MAO inhibiitoritega (monoaminooksüdaasi 
inhibiitorid) või kahe nädala jooksul pärast MAO inhibiitorite kasutamist. 



 
Teavitage oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud 
retseptiravimeid, käsimüügiravimeid, taimseid ravimid ja looduslikke tooteid.  
 
Rasedus ja imetamine 
Wentrix’i ei tohi kasutada raseduse ajal.  
Rhinivir-ravi imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga.  
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Õigel kasutamisel ei mõjuta ravim autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. 
 
Oluline teave mõningate Wentrix’i koostisainete suhtes 
See ravim sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mis võib olla ärritav ja põhjustada 
nahareaktsioone või bronhospasme. 
Pikemaajalisel kasutamisel võib säilitusaine bensalkooniumkloriid põhjustada nina limaskesta turset. 
Sellise reaktsiooni (pidev ninakinnisus) korral tuleb võimalusel kasutada säilitusainevaba ninakaudset 
ravimit. Kui selliseid preparaate ei leidu, tuleb kasutada teisi ravimvorme. 
 
 
3. KUIDAS WENTRIX’I KASUTADA 
 
Kasutage Wentrix’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu arsti või apteekriga. 
 
Täiskasvanud ja üle 10-aastased lapsed: 
Vastavalt vajadusele, maksimaalselt 3 korda päevas, 1 pihustus mõlemasse ninasõõrmesse.  
 
Wentrix ei ole soovitatav lastele alla 10 eluaasta. Alla 10 aastastele lastele on teised ravimvormid ja 
tugevused. 
 
Manustamisviis 
Ninakaudu. 
Nuusake nina. 
Eemaldage kaitsekork. 
Vajutage enne esimest kasutuskorda pumppihusti täitmiseks pumbale 5 korda. Kui te ei ole ravimit 
kasutanud kuni 14 päeva (pärast esimest kasutuskorda), aktiveerige pump, vajutades sellele ühe korra. 
Ninaspreid tuleb hoida püstises asendis ja pead tuleb natukene ettepoole kallutada. Asetage ninasprei 
ava ninasõõrmesse ja vajutage tugevalt pihustile. Tõmmake ava ninasõõrmest välja enne pihusti surve 
alt vabastamist. Pihustage üks kord mõlemasse ninasõõrmesse. Hingake pihustuse ajal läbi nina sisse. 
Puhastage ninaspei ava pärast kasutamist ning asetage kaitsev kork peale tagasi. 
 
Ravi kestus 
Võite kasutada Wentrix 1 mg/ml kuni ühe nädala jooksul. 
 
Kui pärast ühe nädala möödumist Wentrix’i kasutamise alustamisest haigussümptomid süvenevad ega 
leevenduWentrix peate oma arstiga ühendust võtma.  
Teie arst soovitab ravi teie tervisehäire jaoks. 
 
Kui te kasutate Wentrix’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te (või keegi teine) kasutate liiga suurt ravimi annust, pöörduge kohe arsti poole. Üleannustamine 
võib põhjustada kesknärvisüsteemi depressiooni, väsimust, kuiva suud ja higistamist ning 
sümptomeid, mida põhjustab sümpaatilise närvisüsteemi stimuleerimine (kiire, korrapäratu pulss ja 
kõrgenenud vererõhk). 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu arsti või apteekriga. 
 



 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Wentrix 1 mg/ml põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Väga sage: tekib rohkem kui ühel kasutajat 10-st 

Sage: tekib 1...10 kasutajal 100-st 

Aeg-ajalt: tekib 1...10 kasutajal 1000-st 

Harv: tekib 1...10 kasutajal 10 000-st 

Väga harv: tekib vähem kui ühel kasutajal 10 000-st 

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate 
andmete alusel 

 
Wentrix’i sagedaste kõrvaltoimete hulka kuuluvad kipitus ja põletustunne ninas ja kurgus ning kuiv 
nina limaskest.  
 
Harva esinevad kõrvaltoimed on peavalu, kõrgenenud vererõhk, närvilisus, iiveldus, peapööritus, 
unetus ja südame kloppimine. Esinenud on ka mööduvaid nägemishäireid ja süsteemseid allergilisi 
reaktsioone. 
 
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 WENTRIX’I SÄILITADA 

 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Wentrix’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile ja pudeli etiketile. 
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Mitte lasta külmuda. 
 

Pärast avamist tuleb 1 kuu möödudes allesjäänud lahus ära visata. 
 
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 Wentrix sisaldab 
Toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid.  
1 ml ninasprei lahust sisaldab 1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi.  
1 üksikannus (140 mikroliitrit) sisaldab 140 mikrogrammi ksülometasoliinvesinikkloriidi. 
 
Abiained on bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, 
dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumkloriid, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Wentrix välja näeb ja pakendi sisu 
Wentrix’i lahus on selge, värvitu kuni peaaegu värvitu lahus. 



Wentrix 1 mg/ml on pakendatud pruuni klaaspudelisse (maht 10 ml), millel on polüetüleendoseerija ja 
polüpropüleenkork. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Stasisport Pharma 
Lambroekstraat 5A 
1831 Diegem 
Belgia 
 
Tootja 
Basic Pharma Manufacturing bv 
Burgemeester Lemmensstraat 352 
6163 JT Geleen 
Holland 
 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega:  
 
Holland Xylometazoline HCl neusspray 1 mg/ml, neusspray, oplossing 
Belgia Rhinivex 1 mg/ml, neusspray, oplossing 
Saksamaa Rhinivin 1 mg/ml Nasenspray, Lösung 
Taani Xylometazolin “Stasisport Pharma” 
Eesti Wentrix 1 mg/ml 
Soome Rhinovine 1 mg/ml nenäsumute, liuos 
Läti Rhinivin 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas) 
Leedu Xylometazoline HCl 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums 
Norra Xylometazoline Basic Pharma 1 mg/l nesespray, oppløsning "Basic 

Pharma" 
Poola Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma, 1 mg/ml, aerozol do 

nosa, roztwór 
Rootsi Teppzin, Nässpray, lösning 1 mg/ml 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015 


