
 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
Rhinocort Aqua, 64 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon 

Budesonidum 
 

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, apteekri või meditsiiniõega. 
- 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, apteekri või 

meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 

Infolehe sisukord  
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1. Mis ravim on Rhinocort Aqua ja milleks seda kasutatakse 
 

Rhinocort Aqua on pump-pihusti, mis sisaldab ravimit - budesoniidi.  
 
Rhinocort Aqua kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse glükokortikosteroidideks ja mis 
vähendavad põletiku nähtusid. 
Rhinocort Aqua vähendab põletiku nähte ja hoiab ära põletiku tekkimist ning nina limaskesta 
paistetust.  
 
Rhinocort Aquat kasutatakse sesoonse allergilise riniidi (“heinapalaviku”), samuti aastaringse 
allergilise riniidi raviks ja ennetamiseks ning ninapolüüpide korral sümptomaatiliseks raviks. 
Rhinocort Aquat tuleb kasutada regulaarselt, nii nagu arst on ette kirjutanud.  
 
 
2. Mida on vaja teada enne Rhinocort Aqua kasutamist  
 
Ärge kasutage Rhinocort Aquat: 
- kui te olete budesoniidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline.  
 
Rääkige oma arstile, kui teil on esinenud ebatavalisi reaktsioone budesoniidi või mistahes 
Rhinocort Aqua koostises oleva abiaine suhtes. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Rhinocort Aqua kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega 
- kui teil on või on olnud tuberkuloos või maksahaigus, 
- kui teil on nina seeninfektsioon või herpes. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui olete rase või imetate last rinnapiimaga, peate alati olema ettevaatlik ravimite kasutamisel.  
Ei ole mingeid tõendeid, et Rhinocort Aqua kasutamine oleks avaldanud kahjulikku toimet nii 
emale kui ka lapsele, kuid siiski tuleb ravimi manustamisest raseduse ajal hoiduda.  
Kui olete rasestunud Rhinocort Aqua kasutamise ajal, võtke niipea kui võimalik oma arstiga 
ühendust. 
 



 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ravim ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. 
 
Muud ravimid ja Rhinocort Aqua 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete 
kasutada mis tahes muid ravimeid.  
Teavitage oma arsti, eriti kui kasutate seeninfektsioonide vastaseid ravimeid (nt ravimit nimega 
ketokonasool). 
Rhinocort Aqua on mõeldud ainult teie praeguse haiguse raviks. Ärge kunagi kasutage seda 
ravimit mingi muu haiguse raviks kui just arst pole nii soovitanud. Ärge kunagi andke ravimit 
kellelegi teisele. 
 
 
3. Kuidas Rhinocort Aquat 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. 
  
Enne kui asute Rhinocort Aquat esimest korda manustama, on oluline, et loeksite läbi 
Kasutamisjuhendi. Juhend selgitab teile, kuidas kasutada pihustuspumpa. Järgige juhendit 
hoolikalt. 
 
Riniit 
Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: soovitatav algannus on 256 mikrogrammi ööpäevas. 
Annuse võib manustada 1 kord ööpäevas (hommikul) või kaheks osaks jagatuna (hommikul ja 
õhtul). Nt 128 mikrogrammi (2 x 64 mikrogrammi) kumbagi ninasõõrmesse hommikul või 64 
mikrogrammi kumbagi ninasõõrmesse hommikul ja õhtul.  
 
Pärast riniidi nähtude vähenemist võib arst ravimi annust vähendada. 
 
Nina polüüpide ravi ja profülaktika. Soovitatav annus on 256 mikrogrammi ööpäevas. 
Annuse võib manustada korraga hommikul või jagatuna kaheks (hommikul ja õhtul). Pärast 
soovitud toime saavutamist võib arst ravimi annust vähendada. 
 
Rhinocort Aqua ei taga sümptomite kohest leevenemist. Vahel ilmneb sümptomite leevenemine 
alles 5...7 tundi pärast ravi alustamist. Rhinocorti täieliku ravitoime ilmnemiseks kulub 
vähemalt paar päeva (mõnikord kuni 2 nädalat). 
 
Kui teil on hooajaline allergiline riniit (“heinapalavik”), peaksite ravi alustama mõned päevad 
enne allergilise perioodi algust. 
 
Nina limaskesta tõsise turse korral võib arst pidada vajalikuks kasutada täiendavalt turset 
alandavat ravimit (nn vasokonstriktorit). 
 
Rhinocort Aqua ei leevenda allergia ilminguid silmades. Kui silmakaebused muutuvad 
häirivateks, võib arst soovitada teil kasutada silmade sümptomite leevendamiseks teisi 
ravimeid. 
 
Lapsed tohivad Rhinocort Aquat kasutada ainult täiskasvanute järelvalve all, see kindlustab 
ravimi korrektse ja arsti poolt ette kirjutatud annuse manustamise. 
 
Kui te kasutate ravimit rohkem kui ette nähtud 
Tähtis on, et te kasutate sellist ravimi annust, mis on toodud käesolevas pakendi infolehes või 
nii, nagu teile on määranud arst. Te peate kasutama täpselt niipalju, kui teie arst teile soovitab. 
Teie haiguse nähud võivad halveneda, kui te kasutate ravimit soovitatust rohkem või vähem. 



 

 

 
Kui te unustate ravimit kasutada 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Pihustage järgmine annus 
nii nagu teile on määratud. 
  
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Tavaliselt ei kaasne Rhinocort Aqua kasutamisele ebasoovitavaid kõrvaltoimeid. Tekkivad 
kõrvatoimed on tavaliselt mõõdukad ja kestavad lühikest aega. Teatage kindlasti oma raviarstile 
kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest: 
 
Sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui ühel patsiendist sajast ning vähem kui ühel patsiendil 

kümnest):  
- lokaalne ärritus, veidi verine ninaeritis, ninaverejooks. 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest ning vähem kui ühel 

patsiendil sajast):  
- ülitundlikkusreaktsioonid nt angioödeem e lokaalne nahaturse; 
- nõgestõbi, lööve, nahapõletik, kihelus. 
 
Väga harva esinevad kõrvaltoimed: (vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest):  
- ninavaheseina mulgustumine, nina limaskesta haavandumine; 
- anafülaktiline reaktsioon; 
- häälekähedus. 
 
Ligikaudu 5% patsientidest võib kogeda lokaalseid ärritusnähte. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 
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 Rhinocort Aquat säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.  
Mitte lasta külmuda. 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale.  
Pärast kasutamist asetage pruun kaitsekork alati Rhinocort Aqua pudelile tagasi.  
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Rhinocort Aqua sisaldab: 
 
- Toimeaine on budesoniid. 
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos 

naatriumkarboksümetüültselluloosiga, veevaba glükoos, polüsorbaat 80, 
dinaatriumedetaat, kaaliumsorbaat (E202), soolhape, puhastatud vesi.  



 

 

 
Kuidas Rhinocort Aqua välja näeb ja pakendi sisu: 
 
Rhinocort Aqua 64 mikrogrammi/annuses: üks pihustus sisaldab 64 mikrogrammi budesoniidi. 
Pakendi suurus: Pihusti pudel sisaldab 120 ravimannust. 
 
Müügiloa hoidja 
AstraZeneca AB 
S-151 85 Södertälje 
Rootsi 
 
Tootjad 
AstraZeneca AB 
Forskargatan 18 
S-151 85 Södertälje 
Rootsi 
 
Või 
 
Corden Pharma GmbH 
Otto-Hahn-Strasse 
68723 Plankstadt 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 

AstraZeneca Eesti OÜ, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn 
Tel: +372 6549 600 
 

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2014 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. KASUTAMISJUHEND  
 
Lugege infolehte enne Rhinocort Aqua ninasprei kasutamist. Kasutamisel järgige hoolikalt 
allpool toodud instruktsioone. 
 
NB! Enne Rhinocort Aqua ninasprei esmakordset kasutamist loksutage pihustuspudelit mõned 
korrad ja seejärel pihustage 5…10 korda õhku kuni ühtlase ravimijoa saamiseni (vt joonist). 
Kui te ei kasuta ravimit igapäevaselt, tuleb pihustit jälle laadida. Edasisel kasutamisel piisab 
ühest õhku pihustusest. 
 
Nuusake nina. 
Loksutage pudelit. 
Eemaldage pruun kaitsekork. 
 
Hoidke pudelit nii nagu on näidatud joonisel. 
  
Asetage pihusti otsik ninasõõrmesse ning pihustage vajalik kord annuseid. Samamoodi 
manustage ravimit ka teise ninasõõrmesse.  
  
Asetage pruun kaitsekork tagasi. Ärge kasutage Rhinocort Aquat sagedamini, kui teile on 
määratud. 
 



 

 

Puhastamine 
Puhastage pealmisi plastikosasid regulaarselt. Eemaldage nii pruun kaitsekork kui valge 
ninaotsik. Peske plastikosasid soojas vees. Enne tagasi panemist laske plastikosadel õhu käes 
täielikult ära kuivada. 
Ärge püüdke puhastada pihusti otsikut nõela või terava esemega. 


