
1 

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Permetriin, 50mg/g , geel 
 

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 permetriin ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist 

3. Kuidas permetriini kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas permetriini säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on permetriin ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine permetriin on nahaparasiitide vastane ravim, mida kasutatakse sügeliste raviks. 

Permetriini kasutatakse ainult välispidiselt. 

Permetriin geel sisaldab abiainena kinifurüüli, mis omab antibakteriaalset toimet gram-positiivsetele 

mikroorganismidele, sh stafülokokkidele ja streptokokkidele.  

 

 

2. Mida on vaja teada enne permetriini kasutamist 

 

Ärge kasutage permetriini: 

 

- kui olete permetriini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline 

- kui olete allergiline korvõieliste (sh krüsanteemid) suhtes 

- alla 2 kuu vanustel lastel 

 

Teavet selles ravimis sisalduvate abiainete kohta küsige oma arstilt. 

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

 

Permetriini sisaldavat geeli tohib kasutada ainult välispidiselt. Vältida tuleb geeli sattumist silma, 

suhu, jm limaskestadele. 

Kui geel satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada.  

Allaneelamise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole. 

Permetriini sisaldava geeli kasutamine võib süvendada ekseemi. 

Kui geeli kasutamise korral tekib teil nahaärritus, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole. 

 

Lapsed ja noorukid 

 

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 2 kuu vanustel lastel.  



2 

Väikelastel pole selle ravimiga viidud läbi kliinilisi uuringuid, seetõttu tohib permetriin geeli kasutada 

alla 2-aastastel lastel ainult arsti soovitusel ja järelevalve all. 

 

Muud ravimid ja permetriin 

 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 

ravimeid. 

 

Koostoimetest permetriini ja teiste ravimite vahel ei ole teatatud. 

 

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos 

permetriiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada 

kõrvaltoimeid.  

 

Rasedus, imetamine ja viljakus 

 

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 

kasutamist nõu oma arstiga.  

 

Permetriini mõju lootele ei ole uuritud, seepärast võib permetriini kasutada raseduse ajal ainult pärast 

konsulteerimist arstiga, kes oskab arvestada kõiki võimalikke riske. 

Permetriin imendub rinnapiima. Kuid võttes arvesse, et ravimit kasutatakse väikeses annuses, lühikest 

aega ja ainult lokaalselt, satub ravimit rinnapiima ainult väga väikeses annuses, mistõttu on 

vähetõenäoline, et see võiks mõjutada rinnapiima saavat last. 

Vältida tuleb imiku kokkupuudet ema nahale kantud ravimiga. Imetav ema peab jälgima, et ravimit ei 

satuks rindadele. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Ei ole teada, et permetriin mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet. 

 

 

3. Kuidas permetriini kasutada 

 

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

pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

 

Permetriin geeli kasutatakse ainult välispidiselt. 

 

Geel tuleb kanda õhukese kihina puhtale ja kuivale nahale kohal, kus on näha haiguse (sügelised) 

tunnuseid, ning hõõruda see naha sisse.  

 

Täiskasvanud 

Pärast 24 tunni möödumist geeli peale kandmisest peab patsient ennast seebiga puhtaks pesema ning 

vahetama seejärel riided. 

Kui geeli kasutamise järgselt haigustunnused ei taandu, tekivad pärast esialgset taandumist uuesti või 

levib haigus edasi järgmistele kehapiirkondadele, tuleb geeli kasutada uuesti. Geeli võib kasutada 

järjest maksimaalselt 5 korda. Kui pärast ravimi 5-kordset kasutamist haigus ei taandu, pöörduge arsti 

poole. 

 

Kasutamine lastel 

Väikelastel pole selle ravimiga viidud läbi kliinilisi uuringuid, seetõttu tohib permetriin geeli kasutada 

alla 2-aastastel lastel ainult arsti soovitusel ja järelevalve all.  

Permetriin geeli ei tohi kasutada alla 2 kuu vanustel lastel. 

 

Alla 3-aastastel lastel tuleb geel seebiga maha pesta ja riided vahetada juba 12 tundi pärast geeli 

kasutamist. Kui haigusnähud ei taandu, tekivad uuesti või levib haigus edasi järgmistele 
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kehapiirkondadele võib geeli uuesti kasutada alles pärast 2 päeva möödumist geeli esmasest peale 

kandmisest. Geeli võib uuesti kasutada ainult ühe korra. Kui seejärel haigus ei taandu, pöörduge arsti 

poole. 

 

Üle 3-aastaste laste puhul tuleb geel seebiga maha pesta ja riided vahetada 24 tundi pärast peale 

kandmist. Kui haigusnähud ei taandu, tekivad uuesti või levib haigus edasi järgmistele 

kehapiirkondadele võib geeli uuesti kasutada alles pärast 1-2 päeva möödumist geeli esmasest peale 

kandmisest. Geeli võib uuesti kasutada maksimaalselt 5 korda. Kui seejärel haigus ei taandu, pöörduge 

arsti poole. 

 

Kui te kasutate permetriini rohkem kui ette nähtud 
 

Kui te olete geeli liiga palju nahale kandnud, peske või pühkige üleliigne ravim nahalt ära. Kui tekib 

nahaärritus, pöörduge arsti poole. 

Kui geel on satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada. 

 

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või 

keegi teine on permetriin geeli alla neelanud. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle 

ravimi pakend. 

 

Kui te unustate permetriini kasutada 
 

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik.  

 

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. 

 

Permetriin võib põhjustada naha sügelemist, torkimis- või kõrvetustunnet, naha kuivust, löövet. 

Üksikjuhtudel on kirjeldatud naha muutumist tundetuks, turset, naha pigmentatsiooni muutusi. 

Kõrvaltoimete tekkimise korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja võtta ühendust arstiga. 

 

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 permetriini säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 

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. 
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Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017. 
 


