PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Atsikloviir, 30 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.
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1.

Mis ravim on atsikloviiri sisaldav silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine atsikloviir on viirusevastane aine.
Atsikloviiri sisaldavat silmasalvi kasutatakse Herpes simplex’i poolt põhjustatud silma sarvkesta
põletiku raviks.

2.

Mida on vaja teada enne atsikloviiri sisaldava silmasalvi kasutamist

Ärge võtke atsikloviiri sisaldavat silmasalvi:
-

kui olete atsükloviiri või valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne atsikloviiri sisaldavat silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
kui te kannate kontaktläätsesid.
Muud ravimid ja atsikloviir
Kuna silmasalvi kasutatakse väikeses annuses ja lokaalselt, imendub seda süsteemselt väga vähe,
mistõttu on koostoimete esinemine teiste ravimitega vähetõenäoline. Sellegipoolest teatage oma arstile
või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.
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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Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada juhul, kui arst on nii soovitanud. Informeerige
arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda, seetõttu ei
soovitata kohe pärast salvi manustamist autorooli istuda ega masinatega töötada.

3.

Kuidas atsikloviiri sisalaldavat 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.
Ravimi täpse annuse määrab arst. Tavapärane annus nii lastele kui täiskasvanutele on 10 mm salviriba
alumise silmalau alla 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel. Pärast sümptomite kadumist tuleb ravi
jätkata veel vähemalt 3 päeva.
Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust.
SEDA SALVI TOHIB MANUSTADA AINULT SILMA.
Peske käsi enne ja pärast salvi manustamist.
Manustamisel ärge laske tuubi otsikul vastu silma puutuda.
Sulgege pärast salvi manustamist silmad umbes 30 sekundiks.
Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda.
Kui teil on tunne, et silmasalvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.
Kui te kasutate silmasalvi rohkem kui ette nähtud
Atsikloviiri sisaldav silmasalv ei ole väikeses annuses allaneelamisel ohtlik.
Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või
keegi teine on manustanud suu kaudu väga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse
minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.
Kui te unustate silmasalvi manustada
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 silmasalvi kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi võtmist 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.
Kui kasutate atsikloviiri sisaldavat silmasalvi vastavalt arsti ettekirjutustele, siis kõrvaltoimeid
tavaliselt ei esine. Kohe pärast silmasalvi manustamist võib tekkida silmas kerge kipitustunne. Samuti
võivad esineda paikseid ärritus- ja põletikunähud. Väga harva võivad esineda ülitundlikkusnähud (sh
allergiline nahaturse ning nõgestõbi).
Kõrvaltoimete tekkides pöörduge kohe arsti poole.
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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 atsikloviiri sisaldavat 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 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 juunis 2017.
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