PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Pilokarpiinvesinikkloriid, 20 mg/ml, 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 pilokarpiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine pilokarpiin kuulub miootikumide e. silma pupilli ahendavate ainete hulka.
Pilokarpiini kasutatakase primaarse suletudnurga glaukoomi raviks.
Suletudnurga glaukoom tekib siis, kui silma eeskambri nurk suletakse iirise e. vikerkesta poolt ja
vesivedeliku äravool eeskambrist on takistatud. Sellisel juhul tõuseb silma siserõhk, millega võib
kaasneda silma tugev valu ja nägemise halvenemine. Silma siserõhu tõus kahjustab nägemisnärvi, mis
põhjustab vaatevälja ahenemist. Pikemat aega püsiv kõrge silma siserõhk võib põhjustada ulatuslikku
nägemishäiret, isegi nägemise täielikku kaotust.
Pilokarpiin kutsub esile silma ripslihase kontraktsiooni. Selle tagajärjel avaneb trabekulaarvõrgustik ja
silma pidevalt juurde tekkiv vesivedelik saab silma eeskambrist trabekulaarvõrgsutiku kaudu ära
voolata. Selle tagajärjel langeb silma siserõhk.
2.

Mida on vaja teada enne pilokarpiini kasutamist

Ärge kasutage pilokarpiini:
-

kui olete pilokarpiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
kui teil on varasemalt esinenud allergilist reaktsiooni teiste miootikumide kasutamise korral.
kui teil on mingi silmahaigus, mille korral ei tohi silma pupilli ahendada (nt äge vikerkesta
põletik, teatud sekundaarse glaukoomi vormid).
samaaegselt kontaktläätsede kasutamisega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne pilokarpiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui teil on südamehaigus, nt südamepuudulikkus.
kui teil on astma.
kui teil on maohaavand.
kui teil on kõrge vererõhk.
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-

kui teil on raskusi urineerimisega.
kui teil on Parkinsoni tõbi.
kui teil on samaaegselt teisi silmaprobleeme.

Lapsed ja noorukid
Pilokarpiin on näidustatud vajadusel ka lastele ja noorukitele. Täpse annuse ja ravi kestuse määrab
raviarst.
Muud ravimid ja pilokarpiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Eriline ettevaatus on vajalik, kui pilokarpiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:
- Kortikosteroidid (sh. tableti või kreemina)
- Ravimid, mis kuuluvad antikolinergiliste ravimite hulka
- Antihistamiinideks nimetatavad allergiavastased ravimid
- Petidiin (valu vaigistav ravim)
- Depressiooni vastased ravimid
- Kõik silma pupilli ahendava toimega ravimid.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos pilokarpiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada 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.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ahendab teie silma pupille ja mõjutab seeläbi teie silmade võimet kindlale punktile
fokusseeruda ja näha pimedas. Lisaks, nagu kõik silma manustatavad ravimid võib ka
pilokarpiinvesinikkloriid põhjustada ähmast nägemist. Seetõttu ärge juhtige autot ega töötage
masinatega seni, kuni ravimi toime on möödunud ja teie nägemine on taastunud.
3.

Kuidas pilokarpiini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Teie arst ütleb teile, kui palju ja kui pika aja vältel te pilokapriini kasutama peate.
Ravimi manustamine:
Esmalt peske käed.
Manustage ravimit alati peegli ees.
Kuivatage õrnalt puhta taskurätikuga oma silmi.
Avage ravimi pudel.
Tõmmake oma alumist silmalaugu õrnalt silmast natuke eemale ja tilgutage seejärel ravimit (tavaliselt
1-2 tilka) alumise silmalau ja silmamuna vahele.
Sulgege korraks silm ja seejärel pilgutage veel mõned korrad silma, et ravim jaotuks ühtlaselt kogu
silmamunale.
Sulgege silmad. Soovitatav on seejärel u 3 minuti jooksul õrnalt haige silma sisenurgale vajutada, et
takistada ravimi voolamist pisarakanali kaudu ninna ja kurku. See on eriti soovitatav ravimi
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manustamisel lastele, eakatele ja patsientidele, kellel on suurem risk süsteemsete kõrvaltoimete
tekkeks.
Kui te manustate pilokarpiini rohkem kui ette nähtud
Pilokarpiinvesinikkloriidi silma manustamisel on üleannustamine ebatõenäoline.
Kuid kui teie või keegi teine on manustanud nt suukaudselt suure annuse seda ravimit, siis pöörduge
otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Arsti juurde või haiglasse
minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.
Kui te unustate pilokarpiini kasutada
Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus,
siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral
kasutamata.
Kui te lõpetate pilokarpiini kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
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.
Pilokarpiin võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid
Kõige sagedamini esineb silmadega seotud kõrvaltoimeid:
Põletustunne, sügelemine, torkimistunne, ebamugavustunne silmas või silma ümber, silmade punetus,
verevalum silmas, ähmane nägemine, häiritud silmade fokusseerumine kindlale esemele/punktile,
häiritud silmade kohanemine hämarusega.
Esineda võib peavalu, sagedamini noorematel patsientidel ja ravi alguses.
Süsteemeseid kõrvaltoimeid esineb harvemini. Nendeks võivad olla vererõhu langus, südame
löögisageduse vähenemine, õhupuudus, higistamine, iiveldus, kõhulahtisus, suurenenud pisaratevool
silmast, suurenenud süljevool.
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 pilokarpiinvesinikkloriidi 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 detsember 2016.
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