
PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 

 

Tsinhokaiin, hüdrokortisoon  

                                                             5 mg/5 mg rektaalsuposiit 

 

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 palun nõu 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 tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldav rektaalsuposiit ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldava rektaalsuposiidi kasutamist 

3. Kuidas tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavat rektaalsuposiiti kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavat rektaalsuposiiti säilitada 

6. Lisainfo 

 

 

1.  Mis ravim on tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldav rektaalsuposiit ja milleks seda 

kautatakse 

 

See rektaalsuposiit sisaldab kahte toimeainet: tsinhokaiini ja hüdrokortisooni. 

See ravim vähendab kipitust, sügelust ja valu ning põletikuliste hemorroidide (pärakuveenikomud) 

turset. 

Tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavat rektaalsuposiiti kasutatakse hemorroidide, põletikukollete, 

kipituse ja haavandite lühiajaliseks raviks (kuni 7 päeva) päraku piirkonnas. Kui pärast 7 päeva 

möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. 

 

 

2.  Mida on vaja teada enne tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldava rektaalsuposiidi 

kasutamist 

 

Ärge kasutage seda ravimit: 

- kui olete tsinhokaiini, hüdrokortisooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) suhtes 

allergiline; 

- kui te olete allergiline mõne teise, sarnase koostisega rektaalsuposiidi suhtes; 

- pärasoole bakteriaalsete, viiruslike või seenest põhjustatud põletike korral. 

 

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 tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldava rektaalsuposiidi kasutamist pidage nõu oma arsti või 

apteekriga. 

Rektaalsuposiitide pikaajalist järjepidevat kasutamist peab vältima. 

Hüdrokortisoon võib põhjustada nahakahjustuse teket. 

 

Muud ravimid ja tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldav rektaalsuposiit 

Teatage oma arstile või apteekrile, 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. 

Kahjulikku mõju lootele ei ole tõendatud.  

Hüdrokortisoon eritub rinnapiima. 

Seda ravimit ei ole soovitatav raseduse ja imetamise ajal pikaajaliselt kasutada. 

 

 

3.  Kuidas tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavat rektaalsuposiiti kasutada 

 

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. 

 

Täiskasvanud ja lapsed 

Arst määrab annuse igale patsiendile individuaalselt.  

Soovitatav annus on üks rektaalsuposiit sisestada pärasoolde hommikul, õhtul ja pärast igat roojamist.  

Ärge ise muutke ettenähtud annust. 

 

Kasutamisjuhend 

Peske käed ja eemaldage rektaalsuposiidilt plastümbris. Lükake rektaalsuposiit ligikaudu 3 cm 

sügavusele pärasoolde ja seejärel peske käed. 

 

Kui te kasutate tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavat rektaalsuposiiti rohkem kui ette 

nähtud 

Kui olete kasutanud ravimit liiga suures annuses, siis võtke ühendust oma arstiga või pöörduge haigla 

erakorralisse vastuvõttu. 

 

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.  

Ülitundlikel patsientidel võib põhjustada päraku ärritusnähte. 

Hüdrokortisooni pikaajaline kasutamine võib mõjutada neerupealiste talitlust ja häirida hormonaalset 

tasakaalu. 

 

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 tsinhokaiini ja hüdrokortisooni sisaldavat rektaalsuposiiti säilitada 

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  

Hoida külmkapis (2ºC...8ºC). 

 

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle 

kuu viimasele päevale. 

 

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

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

http://www.ravimiamet.ee/


 

 

6.  Lisainfo 

 

Müügiloa hoidja  

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

 

Infoleht on kooskõlastatud augustis 2014 


