PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Hüpromelloos, 2%, silma manustatav ravimvorm

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 nõu oma 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 hüpromelloos ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne hüpromelloosi kasutamist
3.
Kuidas hüpromelloosi kasutada
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas hüpromelloosi säilitada
6.
Muu teave
1.

Mis ravim on hüpromelloos ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine hüpromelloos kuulub silmahaiguste ravis kasutatavate viskoelastsete ainete hulka. Kui
hüpromelloosi manustatakse silma, siis on sellel silma sarvkesta niisutav, libestav ja kaitsev toime.
Hüpromelloos on näidustatud kornea kaitsmiseks kontaktluupide asetamisel silmahaiguste
diagnostikas ja laserravi teostamisel.
2.

Mida on vaja teada enne hüpromelloosi kasutamist

Ärge kasutage hüpromelloosi patsiendil:
-

kes on hüpromelloosi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne hüpromelloosi kasutamist tuleb kontaktläätsed silmast eemaldada.
Muud ravimid ja hüpromelloos
On vähetõenäoline, et silma manustatav hüpromelloos omaks koostoimeid teiste süsteemselt
manustatavate ravimitega.
Küll aga ei tohi 5 minuti jooksul enne ega pärast hüpromelloosi kasutamist manustada silma teisi
ravimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui patsient on rase, imetab või arvab end olevat rase, siis peab ta enne hüpromelloosi kasutamist seda
oma arstile ütlema.
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Ei ole teada, et silma manustatav hüpromelloos avaldaks mõju raseda naise veel sündimata lapsele või
imetava ema rinnapiima saavale lapsele.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Nagu teised silma manustatavad ravimid võib ka hüpromelloos põhjustada hägusat nägemist. Ärge
juhtige autot ega töötage masinatega seni, kuni teie silmanägemine on täielikult taastunud.
3.

Kuidas hüpromelloosi kasutada

Seda ravimit tilgutatakse silma.
Saastumisest hoidumiseks ei tohi pudeli otsikuga mitte midagi puudutada.
Tavapärane annus on 1 tilk korraga silma ninapoolsesse nurka.
Ravimi manustamise sagedus ja kasutamise kestus määratakse igale patsiendile individuaalselt.
Kui te kasutate hüpromelloosi rohkem kui ette nähtud
Ei ole teada, et see ravim omaks üleannustamisel kahjulikku toimet.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Silma manustatav hüpromelloos võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
- mööduv kipitustunne silmas;
- ähmane nägemine;
- silmavalu;
- võrkeha tunne silmas;
- silma ärritus;
- silmamuna punetus.
Ülitundlikkusreaktsioon
Kuigi väga harva, on siiski võimalik, et ravim põhjustab ülitundlikkust isegi ühekordse kasutamise
korral. Kui on kahtlus ülitundlikkusele (tugev sügelemine, silmalaugude punetus ja turse), tuleb
silmatilkade kasutamine koha lõpetada ja patsiendi ülitundlikkusreaktsiooni ravida.
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 hüpromelloosi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
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6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2019.
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