PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Propamidiin, 1mg/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 propamidiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine propamidiin kuulub silma manustatavate infektsioonivastaste ainete hulka. Sellel ravimil
on bakterite kasvu pidurdav toime. Silma manustatavat propamidiini kasutatakse sarvkestahaavandi
raviks.
2.

Mida on vaja teada enne propamidiini kasutamist

Ärge kasutage propamidiini:
-

kui olete propamidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne propamidiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui te kannate kontaktläätsesid. Kontaktläätsesid ei tohi kanda selle ravimi kasutamise ajal.
Muud ravimid ja propamidiin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib võtta koos
propamidiiniga. 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.
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Selle ravimi ohutus ja efektiivsus kasutamisel raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Nagu kõik silma manustatavad ravimid võib ka propamidiin põhjustada hägust nägemist. Ärge juhtige
autot ega töötage masinatega, kui teie nägemine on selle ravimi manustamise järgselt häiritud.
3.

Kuidas propamidiini 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, kui sageli ja kui pika aja vältel te peate seda ravimit kasutama. Tavaline
annus on 1-2 tilka kuni 4 korda päevas. Ravi kestab tavaliselt vähemalt 2 päeva.
Enne ravimi kasutamist peske alati käsi. Ravimi manustamiseks kallutage oma pea taha ja tilgutage 12 tilka ravimit haigesse silma alalau alla. Seejärel sulgege silm. Sulgege pudeli kork koheselt pärast
ravimi manustamist.
Kui haiguse sümptomid ei vähene pärast 2-päevast ravimi kasutamist või teie seisund halveneb, siis
pöörduge arsti poole.
Kui te kasutate propamidiini rohkem kui ette nähtud
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on manustanud suukaudselt suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes
võtke kaasa selle ravimi pakend.
Kui te unustate propamidiini kasutada
Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus,
siis jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral
kasutamata.
Kui te lõpetate propamidiini kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata, isegi kui teie seisund on
paranenud. Kui te lõpetate ravimi kasutamise enneaegselt, võib infektsioon korduda.
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.
Lõpetage propamidiini silma manustamine ja pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest
sümptomitest:
mingisugune nahaprobleem, nagu nt lööve või sügelemine silmade ümber või silmade punetus.
torkimis- või põletustunne silmades.
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.
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5.

Kuidas propamidiini 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.
Koduse kasutamise korral muutub ravim kõlbmatuks pärast 28 päeva möödumist pudeli esmasest
avamisest.
Haiglatingimustes tohib ravimit kasutada maksimaalset 7 päeva jooksul pärast pudeli esmast avamist.
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 jaanuaris 2017.
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