PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Fenüülefriin, 10%, 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.
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1.

Mis ravim on fenüülefriin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine fenüülefriin on sümpatomimeetilise toimega aine. Fenüülefriinil on müdriaatiline ehk silma
pupilli laiendav toime.
Fenüülefriini kasutatakse premedikatsiooniks enne katarakti operatsiooni.
2.

Mida on vaja teada enne fenüülefriini kasutamist

Fenüülefriini ei tohi kasutada patsiendil:
-

kes on fenüülefriini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline,
kellel on kilpnäärme ületalitlus,
kellel on suhkurtõbi,
kellel on südame löögisagedus kiirenenud,
kui patsiendil on kõrge vererõhk, sh feokromotsütoomist põhjustatud vererõhu tõus,
kellel on südamehaigus.

Fenüülefriini ei tohi kasutata samaaegselt ega 14 päeva jooksul peale seda, kui patsient on kasutanud
MAO-inhibiitoreid (depressiooni korral kasutatavad ravimid).
Alla 12-aastastele lastele ja eakatele ei tohi manustada 10% fenüülefriini lahust toimeaine suure
sisalduse tõttu, kuna neil esineb suurem risk süsteemsete kõrvaltoimete tekkeks.
Silma manustatava fenüülefriini kasutamise ajal ei tohi kanda kontaktläätsesid.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on fenüülefriini kasutamisel vajalik:
kui patsiendi silma sisene rõhk on suurenenud (glaukoom),
kui patsiendil on kardiovaskulaarne haigus, nt veresooned ahenenud (ateroskleroos),
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-

kui patsiendil on astma,
kui patsiendi eesnääre on suurenenud,
kui patsient on rase või toidab last rinnaga.

Lapsed ja noorukid
12- kuni 18-aastaste laste kohta andmed puuduvad. Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel
toimeaine suure sisalduse tõttu.
Muud ravimid ja fenüülefriin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui fenüülefriini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
Fenüülefriini ei tohi kasutata samaaegselt MAO-inhibiitoritega (monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega)
ega ka veel 14 päeva jooksul peale seda, kui MAO-inhibiitoreid on manustatud.
Fenüülefriin võib võimendada antikolinergiliste ravimite (nagu tritsükliliste antidepressantide) toimet.
Fenüülefriin võib soodustada südame rütmihäirete teket digitaliseeritud patsientidel.
Fenüülefriin võib suurendada teiste sümpatomimeetiliste ravimite (nagu ninakinnisuse korral
kasutatavad ravimid) süsteemsete kõrvaltoimete tekkeriski.
Fenüülefriini ei tohi kasutada samaaegselt veresooni laiendavate ravimite ja beeta-blokaatoritega.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos fenüülefriiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Fenüülefriini kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga
Alkohol
Ärge jooge alkoholi selle ravimi kasutamise ajal, sest alkohol võib võimendada selle ravimi toimet, sh
kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga, sest sellisel juhul võib teie arst eelistada teie puhul mõnd teist ravimit.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Silma manustatav fenüülefriin võib põhjustada silmade valgustusndlikkuse suurenemist ja hägusat
nägemist. Seetõttu ärge juhtige autot ega töötage masinatega seni, kuni teie nägemine on taastunud.
Fenüülefriini toime kestab u 5-7 tundi.
3.

Kuidas fenüülefriini kasutada

Silma manustatavat fenüülefriini manustatab arst u 60-90 minutit enne katarakti operatsiooni
läbiviimist.
Ravimi täpse annuse otsustab arst. Tavapärane annus on 1 tilk tilgutatuna silma. Vajadusel võib
annustamist korrata peale 1 tunni möödumist.
Ravimi toime kestab u 5-7 tundi.
Kui te kasutate fenüülefriini rohkem kui ette nähtud
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Silma manustatavat fenüülefriini manustatakse tervishoiutöötaja poolt ja väga väikeses annuses,
mistõttu on üleannustamine vähetõenäoline.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Fenüülefriini kasutamine tuleb koheselt lõpetada kui patsiendil tekivad raske ülitundlikkusreaktsiooni
tunnused:
- näo, keele, kõri turse
- hingamisraskused
- nahalööve
Silma manustatav fenüülefriin võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid:
- silma valu ja torkimistunne silmas
- ähmane nägemine
- silmade valgustundlikkus
- südamepekslemine
- südame rütmihäired
- vererõhu tõus
- koronaararteri spasm
Väga harva on teatatud silmasisese rõhu tõusust.
Fenüülefriini süsteemsete kõrvaltoimete hulka kuuluvad:
- vererõhu tõus
- südame pekslemine
- südame löögisageduse kiirenemine
- südame rütmihäired
Kõrvaltoimetest teatamine
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 teatada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
5.

Kuidas fenüülefriini 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.
6.

Muu teave

Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2020.
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