
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Beclonasal, 50 mikrogrammi/annuses ninasprei, suspensioon 
Beklometasoondipropionaat 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.  
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
Infolehtes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Beclonasal ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne Beclonasal′i kasutamist 
3. Kuidas Beclonasal′i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Beclonasal′i säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON BECLONASAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE  
 
Beclometasooondipropionaat kuulub kortikosteroidide rühma. Lokaalsel kasutamisel vähendab 
ninalimaskesta põletikku ja turset.  
 
Ninaspreid kasutatakse sesoonsete ja kestvate (perenniaalsed) allergiliste riniitide ennetamiseks ja 
raviks, kaasa arvatud heinanohu ja vasomotoorne riniit (riniit, mis on põhjustatud ninalimaskesta 
veresoonte tursest). 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BECLONASAL′i KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Beclonasal`i 
- kui olete ülitundlik beklometasoondipropionaadi või ravimi mõne koostisaine suhtes 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Beclonasal 
- kui teil esineb ninaõõntes infektsioon või haavandumine 
- kui teil esinevad korduvad ninaverejooksud 
- kui teil on olnud ninavigastusi või -operatsioone 
- kui teil esineb ravimata seen-, bakteriaalne või süsteemne viirusinfektsioon 
- kui teil on astma, mida ravitakse steroididega. 
- kui teil on tuberkuloos 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
 
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Ravimi kasutamise raseduse ja imetamise ajal otsustab arst. Kui rasestute või alustate imetamist 
Beklonasal ravi ajal, konsulteerige arstiga. 



 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 
Ninasprei ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.  
 
Oluline teave mõningate Beclonasal koostisainete suhtes 
 
Bensalkooniumkloriid on ärritav ja võib põhjustada nahareaktsioone ja bronhospasmi.  
 
 
3. KUIDAS BECLONASAL′i KASUTADA 
 
Arst on määranud teile õige annuse ja ravi kestuse sõltuvalt teie seisundist. Järgige arsti ettekirjutusi 
hoolikalt ja ärge muutke ise annust. Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele on 1...2 pihustust mõlemasse ninasõõrmesse 
kaks korda päevas. Päevane annus ei tohi ületada kaheksat pihustust (4 pihustust sõõrme kohta).  
 
Beclonasal`i ei soovitata kasutada alla 6-aastastele lastele. 
 
Ninaspreid kasutatakse allergilise ja vasomotoorse riniidi ennetamiseks ja raviks ning see on 
mõeldud regulaarseks kasutamiseks. Ravim ei leevenda kiiresti ninakinnisust ega sekretsiooni. 
Toime ilmneb mõne ravipäeva jooksul.  
 
Sesoonsete allergiliste riniitide ravi tuleb alustada enne õietolmu ilmumist.  
 
Ravim ei leevenda silmade allergilisi sümptomeid. Arst võib määrata teile eraldi ravimi silmade jaoks.  
 

Kasutusjuhend 

Sissejuhatus: 

1. Loksutage pudelit hoolikalt ja eemaldage kaitsekork. 
 
2. Hoidke pudelit nii, nagu on näidatud joonisel 1, nii et pudeli põhi on vastu teie 
pöialt ja ninaotsik on esimese ja keskmise sõrme vahel.  
 
3. Pihustamine: Vajutage ninaotsikut pudeli põhja suunas.  
Enne esimest kasutamist pihustage õhku kolm kuni kuus korda, kuni ravim hakkab ühtlaselt 
pihustuma. Kui pudelit ei ole mõni aeg kasutatud, pihustage kontrollimiseks üks või kaks korda õhku.  
 
Kasutamine: 
 
1. Nuusake nina. 
 
2. Loksutage pudelit hoolikalt ja eemaldage kaitsekork 
 
3. Hoidke pudelit nii, nagu on näidatud joonisel 1, nii et pudeli põhi on vastu teie pöialt ja ninaotsik on 
esimese ja keskmise sõrme vahel. Pihustage vajutades ninaotsikut pudeli põhja suunas. 
 
4. Asetage ninaotsik sõõrmesse, nagu on näidatud joonisel 2 ja sulgege teine ninasõõre õrnalt sõrmega 
vajutades. Kallutage pea veidi ette. Pihustage üks kord ja hingake samaaegselt rahulikult ning sügavalt 
läbi nina.  
 

Joonis 1. 

Joonis 2. 



5. Eemaldage ninaotsik sõõrmest ja hingake läbi suu välja.  
Kui ravim kipub sõõrmest välja voolama, hingake nina kaudu sisse ja tõmmake ninaga kergelt õhku 
sissepoole.  
 
6. Korrake punkte 4 ja 5 teise sõõrmega. 
 
7. Kui teile on määratud kaks pihustust sõõrme kohta, korrake punkte 4, 5 ja 6. 
 
8. Kuivatage ninaotsik ja asetage kaitsekork peale.    
      
Puhastamine:   
 

1. Eemaldage ninaotsik pudelilt õrnalt tõmmates (joonis 3).  
2. Loputage ninaotsik ja kaitsekork sooja veega. 
3. Kuivatage hoolikalt.  
4. Pange osad uuesti kokku.  

 
Kui te kasutate Beclonasal`i rohkem kui ette nähtud 
 
Oluline on võtta annus, mis on märgitud apteekri poolt või määratud teie arsti poolt. Te peaksite 
kasutama ravimit ainult nii palju, kui teie arst on soovitanud; rohkem või vähem kasutamine võib teie 
sümptomeid halvendada.  
 
Kui te unustate Beclonasal`i kasutada 
 
Kui unustate ravimi manustamata, manustage järgmine annus nii nagu määratud. Ärge kunagi 
manustage topeltannust või kahte annust lühikese aja järel. Puhkusele või reisile minnes kontrollige, et 
teil on kaasas piisavas koguses ravimit.  
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED  
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Beclonasal põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Peale ravimi kasutamist võib esineda aevastamist ja võite tunda ebameeldivat maitset või lõhna.  
 
Ravim võib harva (vähem kui ühel 1000st patsiendist) põhjustada nina ja kurgu ärritust, 
ninalimaskesta haavandumist ja ninavaheseina (membraan, mis eraldab ninasõõrmeid) perforatsiooni, 
ninaverejooksu ja peavalu.  
 
Väga harva (vähem kui ühel 10 000st patsiendist) võib ravim põhjustada katarakti, allergilisi 
reaktsioone, kaasa arvatud nahalööve, nõgestõbi, sügelust või punetust ning näo-, huulte või kõriturset, 
või sisse-ja väljahingamise lühenemist. 
 
Väga harvadel juhtudel võib ravi nasaalsete kortikosteroididega kahjustada organismis steroidide 
normaalset produktsiooni. Seda võib juhtuda põhiliselt siis, kui kasutatakse pikaaegselt suuri annuseid. 
Üks harvadest kõrvaltoimetest võib olla, et lapsed kasvavad aeglasemalt kui teised. Lastel, kes on 
kasutanud seda ravi pikaaegselt, peab arst regulaarselt kontrollima pikkust.   
 
Pöörduge arsti poole, kui: 
• tunnete nina või kurgu valulikkust või kui teil on esinenud ninaverejooks peale ninaaerosooli 

kasutamist.  
 
• teil on probleeme silmadega, mis ei ole teie tavalised heinanohu sümptomid, eriti valu või 

nägemise ähmastumine.  
 

Joonis 3. 



Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda  kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma  arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS BECLONASAL′i SÄILITADA  
 
Avamata pudel: Mitte hoida külmkapis ega mitte lasta külmuda.  
 

Avatud pudel: Kasutuses olev pudel tuleb ära tarvitada 6 kuu jooksul alates avamisest.  

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis ega mitte lasta külmuda. 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.   
 
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.  
 
 
5. LISAINFO  
 
Mida Beclonasal sisaldab  
 
- Toimeaine on beklometasoondipropionaat. Iga pihustus sisaldab 50 mikrogrammi toimeainet.  
- Abiained on polüsorbaat 80, veevaba glükoos, dispersne tselluloos, bensalkooniumkloriid, 

naatriumhüdroksiid või vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks) ja puhastatud vesi. 
 
Kuidas Beclonasal välja näeb ja pakend sisu 
 
Valge või peaaegu valge suspensioon. Sprei: peen udu. 
 
Pakendi suurus:  
Üks 9 ml pudel sisaldab 70 annust,  
Üks 10 ml pudel sisaldab 80 annust ja  
Üks 23 ml pudel sisaldab 200 annust. 
 
Müügiloa hoidja  
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Soome 
 
Tootja 
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Soome 

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2011 

 

 


