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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Naatriumkloriid, 5%, silmasalv 
 

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 naatriumkloriidi silmasalv ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne naatriumkloriidi silmasalvi kasutamist 
3. naatriumkloriidi silmasalv kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas naatriumkloriidi silmasalvi säilitada 
6. Muu teave 
 
1. Mis ravim on naatriumkloriidi silmasalv ja milleks seda kasutatakse 
 
Naatriumkloriidi silmasalvi kasutatakse teatud sarvkesta haigusseisundite korral (sh bulloosne ehk 
põiendiline keratopaatia, sarvkestaturse, sarvkestamembraanide muutused, pärilikud sarvkesta 
düstroofiad, sarvkesta muud moonutised).  
Hüpertooniline (5%) naatriumkloriidi salv aitab turses sarvkestast vedelikku välja tõmmata. 
 
2. Mida on vaja teada enne naatriumkloriidi silmasalvi kasutamist 
 
Naatriumkloriidi silmasalvi ei tohi kasutada kui 

- olete allergiline ravimi toimeaine või abiainete suhtes (vt pakendilt). 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 
Lapsed ja noorukid 
Ei ole piisavalt tõendeid ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta selles vanusegrupis.  
 
Eakad 
Ei ole piisavalt tõendeid ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta selles vanusegrupis.  
 
Muud ravimid ja naatriumkloriidi silmasalv 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 
ravimeid sh silmaravimeid. 
 
Kui kasutate teisi silma manustatavaid ravimeid, manustage need 5 minutilise vahega. Silmasalvid 
tuleks manustada viimasena,  
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Rasedus 
Naatriumkloriidi silmasalvi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. 
Ravimi paikne manustamine silma ei tohiks põhjustada kahjulikku toimet  lootele.   
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Imetamine 
Naatriumkloriidi silmasalvi kasutamise kohta imetamise ajal andmed puuduvad või on piiratud hulgal. 
Ravimi paikne manustamine silma ei tohiks põhjustada ravimi imendumist rinnapiima ega põhjustada 
imikule kahjulikku toimet. 
 
Fertiilsus 
Ravimi toimet fertiilsusele ei ole uuritud. Ravimi paikne manustamine silma ei tohiks põhjustada 
kahjulikku toimet viljakusele. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ravimi kasutamine võib põhjustada nägemise hägustumist. Autojuhtimist ja masinatega töötamist 
tuleks vältida senikaua, kuni nägemine taastub.  
 
3. Kuidas naatriumkloriidi silmasalvi kasutada 
 
kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Annustamine 
Täiskasvanud 

Väike kogus ravimit (umbes poole cm riba) iga 3 kuni 4 tunni tagant, või nii nagu arst teile on 
selgitanud.  

 
Manustamisviis 
Avage tuub. Ärge puudutage salvituubi otsikuga mingeid pindu. Tõmmake alumist silmalaugu 
allapoole. Hoidke tuubi ava silmale lähedal, kuid mitte silma vastas. Pigistage väike kogus (umbes 
poole cm riba) salvi silma alumise lau ja silmamuna vahele. Sulgege silmad paariks minutiks ja 
pilgutage mõned korrad, et salv jaotuks ühtlaselt üle silma pinna. 
 
Kui te manustate naatriumkloriidi silmasalvi rohkem, kui ette nähtud 
Kui te manustate ravimit liiga suures koguses silma, on oodatavad kõrvaltoimed samad, mis on 
loetletud lõigus 4.  
 
Tulenevalt ravimi koostisest, ei ole selle allaneelamise korral oodata kahjulikke kõrvaltoimeid. 
 
Kui te unustate naatriumkloriidi silmasalvi 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 
võtmata. 
 
Kui te lõpetate naatriumkloriidi silmasalvi 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. 
 
Naatriumkloriidi silmasalv võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid 
Silma kahjustused 

- valu või ärritustunne silmas 

 

Kui teil tekib valu silmades, muutused nägemises, kauakestev silmade punetus või ärritustunne, 
sümptomite püsimine kauem kui 3 päeva või nende halvenemine, pidage nõu oma arstiga.  
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Pidage nõu oma arstiga, kui te vigastate oma silma, kui teil tekib infektsioon silmades või kui te vajate 
operatsiooni silmade piirkonnas. Vajadusel vahetatakse teil ravi. 
 
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. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas naatriumkloriidi silmasalvi 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 hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
Säilitamise kohta vt infot pakendilt 
 
6. Muu teave 
 
Müügiloa hoidja 
 
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 
 
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2020. 
 
 
 
 


