
YA SINKKIASETAATTI, SUUSUIHKE 25 ml

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,  
ennen kuin aloitat tämän valmisteen käytön,  
sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
• Säilytä tämä pakkausseloste, sillä saatat tarvita sitä uudelleen.
• Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 
1. Mihin YA Sinkkiasetaatti suusuihketta käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät YA Sinkkiasetaatti suusuihketta
3. Miten YA Sinkkiasetaatti suusuihketta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. YA Sinkkiasetaatti suusuihkeen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mihin YA Sinkkiasetaatti suusuihketta käytetään 
YA Sinkkiasetaatti suusuihke lyhentää virusperäisten ylähengitystieinfektioiden kestoa ja lievittää 
oireita, mm. kurkkukipua, nenän tukkoisuutta, yskää ja lihaskipuja. Sinkin hyöty flunssassa  
perustuu paikalliseen vaikutukseen aina suun limakalvolta nielun ja nenän limakalvoille. Sinkki 
edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja estää virusten lisääntymisen. Sinkki myös 
muodostaa ohuen kalvon limakalvoille ja pidentää näin valmisteen vaikutusaikaa. Glyseroli ja  
sorbitoli kosteuttavat ärtynyttä nielua, tekevät limasta juoksevampaa sekä vähentävät  
limakalvoturvotusta ja kurkkukipua. B5-vitamiini edistää limakalvojen uudistumista.
Valmiste on tarkoitettu annosteltavaksi vain suun kautta ja vain henkilökohtaiseen käyttöön.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät YA Sinkkiasetaatti suusuihketta 
Älä käytä YA Sinkkiasetaatti suusuihketta, jos
• olet allerginen jollekin valmisteen ainesosalle.
• jos olet iäkäs ja sinulla on kuiva suu, koska valmisteen käyttö voi aiheuttaa suun lisäkuivumista.
• pullo tai suihkeosa on rikki.
Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat tai jatkuvat yli viikon.
Tuote sisältää sorbitolia. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos sinulla on perinnöllinen fruktoosi- 
intoleranssi (HFI), harvinainen geneettinen häiriö, et saa käyttää tätä tuotetta. HFI:tä  
sairastavat eivät voi pilkkoa fruktoosia, mikä saattaa aiheuttaa vakavia sivuoireita.
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä neuvoa valmisteen käytöstä, jos olet raskaana tai imetät.

3. Miten YA Sinkkiasetaatti suusuihketta käytetään 
Annostus aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille:
Annostele 3 suihkausta neljä kertaa tunnissa tasaisin väliajoin. Tämän jälkeen annostele  
3 suihkausta joka toinen tunti kunnes oireet helpottavat. Aloita tuotteen käyttö 24 tunnin  
sisällä flunssan ensioireiden ilmaannuttua. Enimmäisannos päivässä on 8 kertaa 3 suihkautusta  
ja hoito voi kestää enintään 5 päivää. Älä ylitä suositeltua annosta.
KÄYTTÖOHJE: Ravista hyvin ennen käyttöä. Ensimmäisellä käyttökerralla suihkuta tuotetta  
ilmaan/nenäliinaan, kunnes pullosta on tullut 4 suihkausta. Näin pumppu täyttyy suihkeliuok- 
sesta. Laita suihkeosa suun etuosaan. Paina pumppua ja suihkauta valmistetta nieluun annostus- 
ohjeen mukaisesti. Suihkauta valmistetta suuhun (poskien sisäpuolelle, kitalakeen ja nieluun), 
anna vaikuttaa mahdollisimman pitkään (n. 10 sekuntia) ennen kuin nielaiset. Puhdista suihkeosa 
käytön jälkeen esim. talouspaperilla. Älä juo tai syö mitään annostelun jälkeen 5 minuuttiin. Vältä 
valmisteen joutumista silmiin. Älä hengitä sisään annostellessasi suihketta suuhun ja nieluun. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 
Metallinen maku, pahoinvointi ja laksatiiviset vaikutukset. Lisääntynyt nesteen virtaus ja  
kuumotuksen tunne nielussa on normaalia tuotteen käytön aikana. Jos ilmenee muita  
haittavaikutuksia, niin ota yhteyttä lääkäriin tai lopeta valmisteen käyttö.

5. YA Sinkkiasetaatti suusuihkeen säilyttäminen 
Säilytä valmiste huoneenlämmössä ja suojaa auringon valolta. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Valmistetta ei tule käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 
Mitä YA Sinkkiasetaatti suusuihke sisältää?
YA Sinkkiasetaatti suusuihketta on kahta makua: anis-vanilja ja minttu-eukalyptus.
YA Sinkkiasetaatti suusuihke anis-vanilja:
AINESOSAT: sinkkiasetaatti, sorbitoli, glyseroli, dekspantenoli (B5-vitamiini), kaliumsorbaatti, 
makrogoliglyserolihydroksistearaatti, luontaiset aromit (anis ja vanilja), sukraloosi,  
metyyli-4-hydroksibentsoaatti, vesi.
YA Sinkkiasetaatti suusuihke minttu-eukalyptus:
AINESOSAT: sinkkiasetaatti, sorbitoli, glyseroli, dekspantenoli (B5-vitamiini), kaliumsorbaatti, 
makrogoliglyserolihydroksistearaatti, luontaiset aromit (minttu ja eukalyptus), sukraloosi,  
metyyli-4-hydroksibentsoaatti, vesi.
Kolme suihkausta sisältää sinkkiä 9,9 mg. 25 ml:n pakkauksessa on n. 140 suihkausta.

Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Valmistaja/Markkinoija:  
Yliopiston Apteekki, PL 17, FI-00380 Helsinki, Suomi.  
Puh: +358 9 542 046, yatuote@ya.fi
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10-2018.
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YA ZINKACETAT, MUNSPRAY 25 ml

Läs igenom denna bipacksedel noggrannt  
innan du börjar använda produkten. Den  
innehåller information som är viktig för dig.
• Spara den här bipacksedeln,  du kan behöva den på nytt.
• Vänd dig till apoteket om du behöver mera information eller råd

I denna bipacksedel finns information om följande: 
1. Vad YA Zinkacetat munspray används för
2. Vad du behöver veta innan du använder YA Zinkacetat munspray
3. Hur du använder YA Zinkacetat munspray 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur YA Zinkacetat munspray ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad YA Zinkacetat munspray används för  
YA Zinkacetat munspray förkortar virusorsakade övre luftvägsinfektioners längd och lindrar  
symtomen, bl.a. halsont, nästäppa, hosta och muskelvärk. Zinkens nytta vid förkylning grundar 
sig på den lokala effekten, allt från munnens slemhinna till svalgets och näsans slemhinnor.  
Zink främjar den normala funktionen av immunsystemet och förhindrar virusförökning. Zink  
formar också en tunn hinna på slemhinnorna och förlänger således produktens verkningstid.  
Glycerol och sorbitol fuktar irriterad svalg, gör slemmet mer flytande samt minskar på  
slemhinnesvullnad och halsont. B5-vitamin främjar förnyandet av slemhinnorna.  
Produkten är avsedd att doseras endast via munnen och endast för personligt bruk.

2. Vad du behöver veta innan du använder YA Zinkacetat munspray 
Använd inte YA Zinkacetat munspray, ifall 
• du är allergisk mot någon av produktens ingredienser.
• du är äldre och har torr mun, eftersom användningen av produkten kan öka muntorrhet.
• flaskan eller spraydelen är sönder.
Tag kontakt med läkare, ifall symtomen förvärras eller kvarstår efter en vecka.
Produkten innehåller sorbitol. Sorbitol är en källa till fruktos. Ifall du har ärftlig  
fruktosintolerans (HFI), en sällsynt genetisk störning, får du inte använda produkten.  
Personer som lider av HFI kan inte spjälka fruktos, vilket kan leda till allvarliga bieffekter.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare om användningen av produkten ifall du är gravid eller ammar.

3. Hur du använder YA Zinkacetat munspray 
Dosering för vuxna och barn över 12 år:
Dosera tre sprayduschar med jämna mellanrum fyra gånger i timmen. Därefter dosera  
3 sprayduschar varannan timme tills symtomen lindrats. Påbörja användningen av produkten 
inom 24 timmar från att de första symtomen på förkylning uppstått. Maximal dagsdos är  
8 gånger 3 sprayduschar och vården kan fortgå i högst 5 dagar. Rekommenderad dos  
får inte överskridas.
BRUKSANVISNING: Skaka flaskan väl före användning. Vid första användningen, spraya pro-
dukten i luften/ i en näsduk tills du fått ut 4 sprayduschar ur flaskan. Således fylls pumpen med 
spraylösning. Sätt in spraydelen in i munnens främre del. Tryck på pumpen och spraya produkten 
in mot svalget enligt doseringsanvisningen. Spraya produkten in i munnen (innanför kinderna, 
mot gommen och mot svalget), låt verka möjligast länge (ca 10 sekunder) innan du sväljer. Putsa 
spraydelen efter användning t.ex. med hushållspapper. Drick och ät inte inom 5 minuter efter do-
sering. Undvik att få produkten i ögonen. Andas inte in när du doserar sprayen i mun och svalg.  

4. Eventuella biverkningar 
Metallsmak, illamående och laxativ verkan. Ökat vätskeflöde och värmekänsla i svalg är  
normala känningar under användningen av produkten. Ifall andra biverkningar uppstår,  
tag kontakt med läkare eller avsluta användningen av produkten.

5. Hur YA Zinkacetat munspray ska förvaras 
Förvara produkten i rumstemperatur skyddad från ljus. Förvaras utom syn- och räckhåll  
för barn. Produkten bör inte användas efter förpackningens sista användningsdag. 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  
Vad innehåller YA Zinkacetat munspray?
YA Zinkacetat munspray finns i två smaker: anis-vanilj och mint-eukalyptus.
YA Zinkacetat munspray anis-vanilj:
INGREDIENSER: zinkacetat, sorbitol, glycerol, dexpanthenol (B5-vitamin), kaliumsorbat,  
makrogolglycerolhydroxistearat, naturliga aromer (anis och vanilj), sukralos,  
metyl-4-hydroxibensoat, vatten.
YA Zinkacetat munspray mint-eukalyptus:
INGREDIENSER: zinkacetat, sorbitol, glycerol, dexpanthenol (B5-vitamin), kaliumsorbat,  
makrogolglycerolhydroxistearat, naturliga aromer (mint och eukalyptus), sukralos,  
metyl-4-hydroxibensoat, vatten.
Tre sprayduschar innehåller 9,9 mg zink. 25 ml:s förpackning innehåller ca 140 sprayduschar.

Utvecklad och tillverkad i Finland.
Tillverkare/Marknadsförare:  
Universitets Apotek, PB 17, FI-00380 Helsingfors, Finland.  
Tel: +358 9 542 046, yatuote@ya.fi
Denna bipackssedel är granskad senast 10-2018.
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