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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Deksametasoon, 1 mg/g, 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 deksametasoon ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne deksametasooni kasutamist 

3. Kuidas deksametasooni kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas deksametasooni säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on deksametasoon ja milleks seda kasutatakse 

 

Toimeaine deksametasoon kuulub kortikosteroidide (hormoonide) hulka.  

Deksametasooni silmasalvi kasutatakse silma mitteinfektsioossete põletikuliste ja allergiliste 

seisundite raviks, sh operatsioonijärgse põletiku ravi. 

 

2. Mida on vaja teada enne deksametasooni kasutamist 

 

Ärge kasutage deksametasooni: 

 

- kui olete deksametasooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline 

- kui teil on mingisugune silma infekstsioon, sh viiruslik (nt Herpes simplex keratiit) või 

seeninfektsioon või silma tuberkuloos 

- kui teil on kõrge silma sisene rõhk või teil on suurenenud risk glaukoomi tekkeks 

- kui teil on mingisugune silma sarvkesta haigus 

- pikaajaliselt lastel 

 

Selle ravimi kasutamise ajal ei tohi kanda kontaktläätsesid. 

 

Lapsed ja noorukid 

 

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel pikaajaliselt. 

Deksametasooni kasutamine alla 2 aasta vanustel lastel peab toimuma erilise ettevaatusega. 

 

Muud ravimid ja deksametasoon 

 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid 

ravimeid. 

 

Eriline ettevaatus on vajalik, kui deksametasooni kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega: 

 Deksametasoon võib võimendada järgmiste ravimite toimeid: 

- Epilepsia vastased ravimid (nt barbituraadid) 
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- Und soodustavad ja ärevuse vastased ravimid (nt sedatiivsed uinutid) 

- Depressiooni vastased ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid) 

 

Deksametasoon võib vähendada järgmiste ravimite toimeid: 

- Antikolinesteraasideks nimetatavad ravimid (kasutatakse sooletegevuse intensiivistamiseks ja 

teatud lihashaiguse (myasthenia gravis) korral 

- Silma viiruslike infektsioonide raviks kasutatavad ravimid 

- Salitsülaatideks nimetatavad ravimid (aspiriini sarnased ravimid, mida kasutatakse valu 

vaigistamiseks, põletiku ja palaviku alandamiseks) 

 

Kui te teate, et kasutate mõnda neist ravimitest, siis rääkige sellest oma arstile. 

 

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada 

koos deksametasooniga. 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.  

 

Selle ravimi toime raseduse ja imetamise ajal ei ole teada. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
 

Nagu kõik silma manustatavad ravimid võib ka see ravim põhjustada ähmast nägemist. Kui teie 

nägemine on ravimi manustamise järgselt häiritud, siis ärge juhtuge autot ega töötage masinatega seni, 

kuni teie nägemine on taastunud. 

 

 

3. Kuidas deksametasooni kasutada 

 

Võtke 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 millises annuses, kui tihti ja kui kaua te seda ravimit kasutama peate. 

 

Kui te kasutate deksametasooni rohkem kui ette nähtud 
 

Silma manustamise korral on üleannustamine vähetõenäoline. 

 

Kui aga teie või keegi teine manustab seda ravimit suukauselt suures annuses, 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 deksametasooni kasutada 
 

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis 

jätke unustatud annus vahele. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral 

kasutamata. 

 

Kui te lõpetate deksametasooni kasutamise 

 

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. 

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
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4. Võimalikud kõrvaltoimed 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 

 

Vahetult ravimi manustamise järgselt võib esineda silmas torkimis- või kõrvetustunnet ning ähmast 

nägemist. See kõrvaltoime möödub mõne aja möödumisel ravimi manustamisest. 

 

Silma sarvkesta haigust põdevatel patsientidel võib deksametasooni silma manustamise tõttu tekkida 

sarvkesta läbipaistmatus ja seeläbi hägune nägemine. Deksametasoon aeglustab haavade paranemist. 

Kui teil on sarvkestal haav, siis aeglustub selle deksametasooni kasutamise korral selle paranemine. 

 

Selle ravimi pikaajalisel kasutamisel võib suureneda silmasisene rõhk või kujuneda välja katarakt. 

Seetõttu ei tohiks seda ravimit kasutada kauem kui ühe nädala vältel muul juhul, kui arsti soovitusel. 

Kui tei peate kasutama deksametasooni vaatamata juba suurenenud silma sisesele rõhule, siis tuleb teie 

silmasisest rõhku ravi ajal regulaarselt kontrollida. 

 

Deksametasoon pärsib põletikulisi protsesse. Kui teil on mingisugune silma infektsioon, siis süveneb 

see tõenäoliselt deksametasooni kasutamise korral. Ärge kasutage deksametasooni, kui teil on 

mingisugune silma infektsioon. 

 

Deksametasoon põhjustab kudede õhenemist. Kui teil on mingi seisund, mille korral on teie silmas 

koed õhenenud, siis võib deksametasooni kasutamise seda seisundit veelgi süvendada. 

 

Kui te tunnete deksametasooni kasutamise järgselt, et teie nägemine on halvenenud, siis rääkige sellest 

oma arstile.  

 

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 deksametasooni 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 mais 2017. 
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