
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Permetriin LMP, 50 mg/g geel 
 

permetriin 
 
Enne ravimi kasutamist 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, apteekri või meditsiiniõega. 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
- Kui pärast 4 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate 

võtma ühendust arstiga. 
 
Infolehe sisukord:  
1. Mis ravim on Permetriin LMP ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Permetriin LMP kasutamist 
3. Kuidas Permetriin LMP`d kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Permetriin LMP`d säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Permetriin LMP ja milleks seda kasutatakse 
 
Permetriin LMP on paikselt kasutatav preparaat sügeliste raviks. Geeli kasutatakse sügeliste raviks 
täiskasvanutel, noorukitel ja vähemalt 2 kuu vanustel lastel. 
 
 
2. Mida on vaja teada ennePermetriin LMP kasutamist 
 
Permetriin LMP ei tohi kasutada, 
- kui olete toimeaine, teiste püretroidide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) 
suhtes allergiline. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Permetriin LMP kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga: 
- kui te ravite imikuid - vt allpool lõik „Kuni 23 kuu vanused lapsed“ 
- kui olete teadaolevalt allergiline krüsanteemide või teiste korvõieliste suhtes - kasutage Permetriin 
LMP`d alles pärast arstiga rääkimist. 
 
Hoiatus: 
Kasutamiseks nahal! Ärge neelake seda ravimit alla. 
 
Geeli nahale määrivad isikud võivad käte võimaliku ärrituse vältimiseks kanda kindaid. 
Vältige kokkupuudet silmade, limaskestadega (nina või kurgu, suguelundite piirkonnas) ja lahtiste 
haavadega. Kuigi preparaadi äge toksilisus on väike, ei ole pikaajaline kasutamine lubatud, sest 
permetriiniga pikaajaline kokkupuude võib põhjustada võimalikke neurotoksilisi toimeid, eriti 
väikelastel. 
 
Permetriin LMP on kahjulik igat tüüpi putukatele ja ka vees elavatele loomadele, nt kalad. Olge 
ettevaatlik, et Permetriin LMP ei satuks akvaariumisse ega terraariumisse. See ravim on kahjulik ka 
selgrootutele, samuti setetele ja mullas elavatele organismidele. 
 
Permetriin LMP võib halvendada astma või ekseemi sümptomeid. 



 
Kuni 23 kuu vanused lapsed 
Ärge kasutage Permetriin LMP`d vastsündinutel ja alla 2 kuu vanustel imikutel, välja arvatud juhul, 
kui arst seda soovitab. Imikutel ja väikelastel kasutamiseks puuduvad piisavad kogemused. Kuni 23 
kuu vanuseid lapsi tohib ravida ainult hoolika meditsiinilise järelevalve all. 
 
Muud ravimid ja Permetriin LMP 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Teadaolevalt ei ole Permetriin LMP`d koostoimeid teiste ravimitega. 
Nahal kasutatavate kortikosteroidide kasutamisel peate konsulteerima oma arstiga, sest teie sügeliste 
ravi võib olla vähem efektiivne. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Riski ja kasu suhet tuleb hoolikalt kaaluda ning ravimit tohib 
kasutada ainult siis, kui see on tõesti vajalik. Ravimi kasutamise ajal ja vähemalt nädal pärast 
manustamist on soovitatav imetamisest hoiduda. Puuduvad andmed selle ravimi mõju kohta 
viljakusele, kui seda kasutatakse sügeliste ravis. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Permetriin LMP ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
 
3. Kuidas Permetriin LMP`d kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või 
meditsiiniõde on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Määrige nahale ettevaatlikult õhuke kiht geeli (vt „Kuidas ja millal Permetriin LMP`d kasutada?“). 
 
 Ligikaudsete annuste tabel 
VANUS ANNUS 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid Kuni 30 g geeli (vastab ühele 30 g tuubile või 

½ 60 g tuubist). 
6…12-aastased lapsed Kuni 15 g geeli (vastab ½ 30 g tuubist või ¼ 60 

g tuubist) 
Lapsed vanuses 2 kuud kuni 5 aastat Kuni 7,5 g geeli (vastab ¼ 30 g tuubist või ⅛ 

60 g tuubist) 
Vastsündinud ja alla 2 kuu vanused imikud Selle vanuserühma kohta on saadaval ainult 

piiratud hulk andmeid ja annuseid ei saa 
soovitada (vt ka lõik 2 „Hoiatused ja 
ettevaatusabinõud“). 

 
Ülaltoodud teave on ainult juhend. Annust saab kohandada vastavalt patsiendi vajadusele ja 
individuaalsele kehapinnale. Näiteks vajavad mõned täiskasvanud geeli suuremat kogust. 
Kuidas ja millal Permetriin LMP`d kasutada? 
 
Permetriin LMP on ainult nahal kasutamiseks. 
Tuubi augustamiseks eemaldage kork ja pöörake see tagurpidi otsikule, suruge kindlalt ja pöörake. 
Ärge laske geelil silma sattuda ega kokku puutuda limaskestadega (ninas või kurgus, suguelundite 
piirkonnas) ega lahtiste haavadega. Juhusliku kokkupuute korral loputage hoolikalt veega. 
 
Täiskasvanud 
Täiskasvanud peavad geeli kandma kogu kehale, sealhulgas kaelale, peopesadele ja jalataldadele. Pea 
ja näo võib välja jätta, välja arvatud juhul, kui selles piirkonnas on sügelistest (sügeliste lestad) 



haaratud kohti. Geeli määrimisel tuleb eriti hoolikalt töödelda sõrmede ja varvaste vahed (ka sõrme- ja 
varbaküünte all), randmed, küünarnukid, kaenlaalused, välised suguelunded ja tuharad. 
 
Lapsed 
Lastele tuleb geel kanda ühtlaselt kogu kehale, sealhulgas peopesadele, jalataldadele, kaelale, näole, 
kõrvadele ja peanahale. Suu ümbrus (sest geeli saab ära limpsida) ja silmade ümbrus jätta katmata. 
Jälgige, et laps ei limpsiks kätelt geeli. Vajadusel peavad lapsed kandma kindaid. 
Imikutel ja väikelastel kasutamiseks puuduvad piisavad kogemused. Seetõttu tuleb kuni 23-kuuste 
laste ravi läbi viia ainult hoolika meditsiinilise järelevalve all. 
 
Eakad 
Eakad patsiendid (üle 65-aastased) peavad geeli kasutama samamoodi nagu täiskasvanud, vajadusel 
ravida ka nägu, kõrvad ja peanahk. Tuleb olla ettevaatlik, vältides geeli kandmist nahale silmade 
ümbruses. 
 
Kui kaua tuleb Permetriin LMP`d kasutada? 
Tavaliselt piisab ühest Permetriin LMP kasutuskorrast. 
Jätke geel nahale vähemalt kaheksaks tunniks, näiteks üleöö. Vältige sel perioodil suplemist, duši all 
käimist või pesemist, sest see võib ohustada ravi edukust. Kui peate erandina käsi pesema kaheksa 
tunni jooksul, siis kandke geel uuesti käte ja randmete piirkonda. Toimige samuti ka siis, kui peate 
pesema teisi ravitavaid nahapiirkondi (tuharad, välised suguelundid). 
 
8..14 tunni pärast käige duši all või peske nahka seebi ja veega. 
Kui järgitakse neid kasutusjuhendeid, piisab edukaks raviks tavaliselt ühest kasutuskorrast. Püsiva või 
uue nakatumise korral võib osutuda vajalikuks ravi korrata 14 päeva pärast, kuid mitte varem kui 7 
päeva pärast esimest manustamist. 
 
Samuti on oluline järgida parasiitide hävitamise üldstrateegiat: 
• nakatunud isikuga kokkupuutuvaid isikuid tuleb ravida samal ajal, isegi kui neil ei esine nakkuse 
sümptomeid; 
• riided ja voodipesu tuleb vahetada enne ja pärast ravi. 
 
Kui kasutate Permetriin LMP`d rohkem, kui ette nähtud: 
Kui nahale kantakse Permetriin LMP`d rohkem kui soovitatav, tuleb see pesta ära seebi ja sooja veega. 
Toopilise manustamise korral on süsteemne üleannustamine vähese nahakaudse imendumise tõttu 
ebatõenäoline. Suure koguse ravimi juhuslik allaneelamine võib põhjustada üleannustamist. Kui teie 
või teie laps neelate kogemata alla Permetriin LMP`d, võtke ühendust arsti või lähima meditsiini 
asutusega. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Permetriin LMP põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Tõsiste ülitundlikkusreaktsioonide ilmnemisel pöörduge viivitamatult arsti poole! Sellisel juhul ei tohi 
te enam Permetriin LMP`d kasutada. 
 
Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st 
Sageli esinevad sügelus (kihelus), naha punetus või ebatavalised aistingud nahal (paresteesiad), nagu 
kipitus, torkimine, naha põletustunne ja kuiv nahk. Kuid sellised sümptomid võivad ilmneda ka 
haiguse enda tagajärjel. Kuiva naha järelhoolduseks on soovitatav kasutada niisutajaid ja õlivanne. 
Sügelus ja nahalööve (sügelistejärgne ekseem) võivad püsida kuni neli nädalat pärast ravi lõppu. Selle 
põhjuseks on reaktsioon surnud sügelislestadele. Kui pärast Permetriin LMP kasutamist on mulje, et 
haigus püsib, pidage enne selle uuesti kasutamist nõu oma arstiga. 
 
Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st 
Harva võib tekkida peavalu. 
 



Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st 
Väga harva on Permetriin LMP kasutamise ajal teatatud nahakahjustustest (ekskoriatsioonid), juukse 
folliikulite põletikust (follikuliit) ja vähenenud naha pigmentatsioonist. 
Tundlikud/allergilised isikud on püretriinirühma ainete kasutamise ajal teatanud hingamisraskustest. 
 
Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 
Nahal võivad tekkida talumatuse reaktsioonid (kontaktallergia), mis väljenduvad sügeluse, punetuse, 
villide või nõgestõvena (urtikaaria). Need reaktsioonid võivad levida ka väljaspool töödeldud 
nahapiirkonda. 
Võib ilmneda iiveldus. Oksendamisest ei ole teatatud pärast Permetriin LMP kasutamist, kuid see on 
teada seoses teiste permetriini sisaldavate ravimitega. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka kõiki 
võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
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 teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.  
 
 
5. Kuidas Permetriin LMP`d säilitada 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C 
 
Ärge kasutage Permetriin LMP`d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg 
viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
See ravim on teadaolevalt mürgine paljudele veeloomadele ja selgrootutele, sealhulgas putukatele ja 
mullas elavatele organismidele. Seetõttu on keskkonna kaitsmiseks eriti oluline järgida ülaltoodud 
juhiseid ja küsida apteekrilt preparaadi nõuetekohase hävitamise kohta. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Permetriin LMP sisaldab 
- Toimeaine on permetriin 50 mg/g; 
- Abiained on etanool (96%), karbomeer 980, trolamiin, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Permetriin LMP välja näeb ja pakendi sisu 
Permetriin LMP on valge kuni kreemjas läbipaistmatu sültjas mass. Epoksüfenoolse sisekatte ja 
polüetüleenist keeratava korgiga alumiiniumtuub, mis sisaldab 30 g või 60 g geeli, on pakendatud 
pappkarpidesse koos patsiendi infolehega. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja  
SIA LMP 
Vietalvas 1, 
LV-1009, Riga, 
Läti 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Auxilia Pharma OÜ 
Lelle 24 
11318, Tallinn  



Eesti 
Tel: +372 605 0005 
E-post: info@auxiliapharma.eu 
 
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste 
nimetustega: 
 
Eesti  Permetriin LMP 
Holland  Permetrine Prolepha 50 mg/g, gel 
Portugal Permetrina LMP 
 
 
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2021. 


