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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Kivisöe tõrv + salitsüülhape, šampoon 
 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes 

arsti soovitusel. 
 

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 

 

Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldav šampoon ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldava šampooni kasutamist 

3. Kuidas kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisadavat šampooni kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldavat šampooni säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldav šampoon ja milleks seda kasutatakse 

 

See šampoon sisaldab kahte toimeainet. 

Toimeaine kivisöe tõrv omab toimet keratinotsüütidele nahas ning karvafollikulites. Nimelt haaratakse 

kivisöe tõrvas sisalduvad polütsüklilised aromaatsed süsivesikud keratinotsüütidesse, kus need 

suurendavad nahabarjääri taastamiseks vajalike valkude sünteesi ning blokeerivad Th2 tsütokiinide 

toime, soodustades seeläbi keratinotsüütide diferentseerumist. Lisaks toimib kivisöe tõrvas leiduv 

karbasool põletikuvastaselt inhibeerides DNA sünteesi ja angiogeneesi. 

Toimeaine salitsüülhape kuulub dermatoloogiliselt kasutatavate seenevastaste ainete hulka. 

 

Kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldav šampoon on näidustatud peanaha seborröadermatiidi ja 

psoriaasi raviks. 

 

 

2. Mida on vaja teada enne kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldava šampooni kasutamist 

 

Ärge kasutage seda šampooni: 

 

- kui olete kivisöe tõrva või salitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes 

allergiline. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Vältige šampooni sattumist silma. Šampooni sattumisel silma loputage silma puhta sooja veega. 

 

Muud ravimid ja kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldav šampoon 

 

Ei ole teada, et šampooni kasutamisel võiks esineda koostoimeid teiste ravimitega. 

 

Rasedus, imetamine ja viljakus 

 

Ei ole teada, et see šampoon mõjutaks viljakust, rasedust või imetamist. 
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Erilisi ettevaatusabinõusid ei ole vaja kasutada. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ei ole teada, et see šampoon mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.  

 

 

3. Kuidas kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldavat šampooni kasutada 

 

Kasutage seda šampooni alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 

pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Täpsed kasutamisjuhised määrab raviarst igale patsiendile individuaalselt. 

Tavapärane kasutamisviis täiskasvanutele, eakatele ja lastele on järgmine: 

Masseerige šampooni niisketesse juustesse ja loputage. Kandke šampoon uuesti juustesse, masseerige 

ja hoidke 5 minutit juustes, seejärel loputage. 

Ravi tuleb korrata üks või kaks korda nädalas või vastavalt arsti või apteekri juhistele. 

 

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. 

 

Seni ei ole kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldava šampooni kasutajatel kõrvaltoimetest teatatud. 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 

 

 

5. Kuidas kivisöe tõrva ja salitsüülhapet sisaldavat šampooni säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas temperatuuril alla 25 ° C ja otsese 

kuumuse eest kaitstult. 

 

Vältige selle ravimi kokkupuutumist toiduga. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg 

viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt. 

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 

 

 

6. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018. 
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