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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

Elosalic salv 
mometasoonfuroaat/salitsüülhape 

 
 
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.  
 
Infolehes antakse ülevaade: 
1. Mis ravim on Elosalic ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Elosalic’u kasutamist 
3. Kuidas Elosalic’ut kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Elosalic’ut säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
 
1. MIS RAVIM ON ELOSALIC JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Mometasoonfuroaat kuulub raviainete gruppi, mida nimetatakse kortikosteroidideks, ehk lühidalt tuntud 
ka steroididena.  
 
Mometasoon on tugevatoimeline glükokortikoid, millel on põletikuvastane ja sügelusevastane toime. 
Salitsüülhape aitab eemaldada kuivanud ning ketendavaid nahaosi. Salitsüülhape suurendab ka 
mometasooni imendumist.  
 
Näidustused: 
Keskmise raskusega ja raske naastulise psoriaasi ravi algstaadiumis. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ELOSALIC’U KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Elosalic’ut: 

- kui te olete allergiline (ülitundlik) mometasoonfuroaadi, salitsüülhappe või mõne Elosalic’u 
koostisosa suhtes. 

- kui teil on bakteriaalne infektsioon (nt püodermia [mädane nahapõletik], süüfilis, 
tuberkuloos), viirusinfektsioon (nt lihtohatis, tuulerõuged, kondüloomid, tüükad, tüükad 
suguelunditel, molluskid), seeninfektsioon (dermatofüütia või pärmseeninfektsioon) ja/või 
parasiitinfektsioon juhul, kui samaaegselt ei kasutata vastavat ravi. 

- kui teil esinevad vaktsinatsioonijärgsed reaktsioonid või näopiirkonna naha põletikulised 
seisundid (suuümbruse dermatiit), naha punetus, ketendus, muud näopiirkonna naha muutused 
(roosvistrik), akne või naha õhenemine (nahaatroofia).  

- raseduse viimase kolme kuu jooksul.  
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Elosalic: 
Vältige salvi sattumist silma ja limaskestadele. Ärge kasutage salvi näo piirkonnas ilma arsti vastava 
ettekirjutuseta. Vältida tuleks Elosalic’u kasutamist pikaajaliselt ja suure ulatusega kehapindadel, 
samuti haavadel, kahjustatud ja haudunud nahapiirkondadel ning kubemepiirkonnas. Salvi ei tohi 
kasutada sidemete vms all. 
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Glükokortikoidid võivad varjata, aktiveerida või ägestada nahainfektsioone. Samaaegse 
nahainfektsiooni tekkimisel määrab teie arst teile sobiva seentevastase või antibakteriaalse ravi. Juhul, 
kui teil soovitud ravivastust ei teki, katkestage salvi kasutamine, kuni nakkus on adekvaatselt kontrolli 
all. 
 
Pöörduge oma arsti poole kui teil tekib ärritus ja liigne nahakuivus. Sellisel juhul võib olla vajalik ravi 
salviga katkestada ja rakendada vastavat ravi. 
 
Salitsüülhape võib toimida päikesekaitsena. Juhul, kui te kasutate ka UV-ravi, peate eriti hoolikalt 
enne raviprotseduuri salvi nahalt eemaldama. See vähendab ümbritsevate salviga katmata 
nahapiirkondade põletusi. UV-ravi järgselt võib salvi uuesti nahale kanda. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Elosalic salvi ei tohi kasutada raseduse viimase kolme kuu vältel ning kasutamist tuleks vältida 
raseduse esimese kuue kuu jooksul. 
Ei ole teada, kas Elosalic’u koostisosad erituvad rinnapiima või mitte. Enne Elosalic salvi kasutamist 
rinnaga toitmise ajal pidage alati nõu oma arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Elosalic ei avalda mõju teie võimele juhtida autot või töötada masinatega. 
 
Oluline teave mõningate Elosalic’u koostisainete suhtes 
Elosalic sisaldab propüleenglükoolstearaati, mis võib põhjustada nahaärritust. 
 
 
3. KUIDAS ELOSALIC’UT KASUTADA 
 
Kasutage Elosalic’ut alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Ravimiannuse suuruse ja ravi kestuse üle otsustab arst. Maksimaalne päevaannus on 15g salvi. Ärge 
kasutage salvi rohkem ega kauem, kui teie arst on soovitanud. 
Kandke õhuke kiht salvi kahjustatud nahapiirkonnale nii hommikul kui ka õhtul või vastavalt teie arsti 
soovitustele. Pärast salvi kasutamist peske käed hoolikalt vee ja seebiga. 
 
Kui teil on tunne, et Elosalic’u toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te kasutate Elosalic’ut rohkem kui ette nähtud 
Kui te kogemata kasutasite rohkem salvi kui ette nähtud, pöörduge oma arsti või apteekri poole.  
 
Kui te unustate Elosalic’ut kasutada 
Ärge kasutage salvi kahekordses koguses. Kui te unustasite salvi õigel ajal kasutada, tehke seda nii 
ruttu kui võimalik ja jätkake ravi tavapärase manustamisskeemi järgi. 
 
Kui te lõpetate Elosalic’u kasutamise 
Vältige ravi järsku katkestamist. Sarnaselt kõikide tugevate steroididega, tuleb ravi lõpetada järk-
järgult.  
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
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4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Elosalic põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Sageli esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad rohkem kui 1-l patsiendil 100-st) on nõrk kuni mõõdukas 
soojustunne manustamiskohal, sügelus (kihelus) ja lokaalne naha õhenemine (nahaatroofia). 
 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1-l patsiendil 100-st, kuid rohkem kui 1-l 
patsiendil 1000-st) on venitusarmid, sekundaarsed infektsioonid, villilised roosvistriku-sarnased 
põletikud (eriti näonahal), nahasisesed verevalumid (ekhümoosid) ja karvanääpsupõletik. 
 
Harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1-l patsiendil 1000-st) on neerupealise koore 
funktsiooni langus, suurenenud karvade kasv, nahaärritus ja hüpopigmentatsioon (naha pigmendi 
kadu).  
 
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 ELOSALIC’UT SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 30 C. Kasutada 6 nädala jooksul pärast avamist. 
Ärge kasutage Elosalic’ut pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale.  
 
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.  
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Elosalic sisaldab 
 

- Toimeained on mometasoonfuroaat ja salitsüülhape. 1g salvi sisaldab 1mg 
mometasoonfuroaati ja 50mg salitsüülhapet. 

- Abiained on heksüleenglükool, propüleenglükoolstearaat, valge mesilasvaha, valge vaseliin ja 
puhastatud vesi. 

 
Kuidas Elosalic välja näeb ja pakendi sisu 
 
Elosalic on valge kuni määrdunud valge salv. Elosalic on saadaval järgmistes pakendites: 15g, 25g, 
45g või 50g salvi.  
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
Schering-Plough Europe 
Rue de Stalle 73 
B-1180 Bruxelles 
Belgia. 
 
Tootja 
Schering-Plough Lda, Cacem, Portugal. 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
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Eesti 
Järvevana tee 9 
EE-11314 Tallinn 
Tel: +372 654 9686 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: juulis 2007 


