PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Permetriin
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 arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla
neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
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Mis ravim on permetriin ja milleks seda kasutatakse
Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist
Kuidas permetriini kasutada
Võimalikud kõrvaltoimed
Kuidas permetriini säilitada
Lisainfo

MIS RAVIM ON PERMETRIIN JA MILLEKS TEDA KASUTATAKSE

Permetriin on insektitsiidse (kahjureid hävitav) toimega sünteetiline aine. Permetriini sisaldav
šampoon on nahaparasiitide vastane ravim, mida kasutatakse pedikuloosi (täitõbi) raviks (sh
peatäide ja täimunade (tingud) paikseks hävitamiseks).
Permetriin avaldab inimesel pedikuloosi põhjustavatele täidele surmavat ja täimune hävitavat
toimet. Preparaadi toimemehhanism on seotud tema toimega parasiitide närvirakkude
membraanidele, mille tulemusena tekivad häired impulsside liikumisel naatriumikanalites,
membraani repolariseerumine peatub ja täisid tabab halvatus.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PERMETRIINI KASUTAMIST

Permetriini ei tohi kasutada:
- kui olete permetriini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) suhtes allergiline
- kui olete allergiline korvõieliste (sh krüsanteemid) suhtes
- alla 2-aastastel lastel, kuna selles vanuserühmas pole kliinilisi uuringuid läbi viidud
Teil kasutatavas ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma arstilt.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne permetriini sisaldava šampooni kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Šampooni tohib kasutada ainult välispidiselt, peanahal. Kui šampoon satub silma, tuleb silmi
rohke veega loputada. Allaneelamise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole.

Muud ravimid ja permetriin
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete
võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.
See on väga oluline, sest kasutades korraga rohkem kui ühte ravimit, võivad nende toimed
tugevneda või nõrgeneda.
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Permetriini mõju lootele ei ole uuritud, seepärast võib permetriini kasutada raseduse ajal ainult
pärast konsulteerimist arstiga, kes oskab arvestada kõiki võimalikke riske.
Permetriini kasutamise ajal tuleb rinnaga toitmine katkestada.

3.

KUIDAS PERMETRIINI KASUTADA

Juhised, millal ja kuidas manustada, annab teile arst või õde.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Permetriini sisaldav šampoon on ainult välispidiseks kasutamiseks. Maksimaalse ravitulemuse
saavutamiseks peske enne ravimi kasutamist pea tavalise šampooniga puhtaks ja kuivatage
juuksed käterätiga. Enne ravimi kasutamist tuleb pakendit loksutada. Seejärel kandke piisav
kogus ravimit niisketele juustele ja peanahale. Šampooni hoida juustel kümme minutit ning
seejärel loputage juukseid rohke voolava veega. Erilist tähelepanu pöörake ravimi kasutamisel
kõrvataguste ja kuklapiirkonnas kasvavatele juustele.
Surnud täide ja tingude eemaldamiseks on soovitatav niiskeid juukseid peale loputamist läbi
kammida tiheda kammiga.
Tavaliselt piisab pedikuloosi raviks permetriini sisaldava šampooni ühekordsest kasutamisest.
Kui seitse päeva pärast kasutamist leiate mõne elusa täi, tuleb ravimit kasutada veel kord.
Kasutamisel vältige selle sattumist silma. Sattumisel limaskestale või silma loputage vahend
rohke veega maha ja pöörduge kohe arsti poole.
Kui teil on lisaküsimusi ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ärge muutke ise ettenähtud annust.
Kui te kasutate permetriini rohkem kui ette nähtud
Kui te manustasite permetriini rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arsti või
apteekriga. Andmed permetriini üleannustamise kohta puuduvad.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Tavaliselt ei põhjusta permetriini sisaldav šampoon soovimatuid kõrvaltoimeid. Siiski võib
permetriini kasutamisel tekkida peanaha sügelus või kõrvetustunne. Üksikjuhtudel on kirjeldatud
peanaha muutumist tundetuks, turseid ja kõõma. Kõrvaltoimete tekkimise korral tuleb ravimi
kasutamine kohe lõpetada ja võtta ühendust arstiga.
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 PERMETRIINI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage ravimpreparaati pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.
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

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
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