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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 

Tobramütsiin, 3 mg/ml, silmatilgad 

 

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 tobramütsiin ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne tobramütsiini kasutamist 

3. Kuidas tobramütsiini kasutada 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas tobramütsiini säilitada 

6. Muu teave 

 

1. Mis ravim on tobramütsiin ja milleks seda kasutatakse 

 

Tobramütsiinile tundlike bakterite poolt põhjustatud silma ja silmamanuste väliste infektsioonide ravi 

täiskasvanutel ning 1-aastastel ja vanematel lastel. 

 

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid. 

 

2. Mida on vaja teada enne tobramütsiini kasutamist 

 

Tobramütsiini ei tohi kasutada 

- kui olete tobramütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.  

 

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta. 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 

Rääkige oma arsti või apteekriga enne tobramütsiini kasutamist: 

 

 Tobramütsiini kasutatakse silmas. Seda ei tohi süstida või alla neelata; 

 kui teil esineb maksa- või neeruhaigus; 

 kui teil tekib tobramütsiini kasutamisel allergiline reaktsioon, katkestage ravimi kasutamine ja 

pidage nõu oma arstiga. Allergilised reaktsioonid võivad olla erinevad, alates paiksest 

sügelusest või nahapunetusest kuni raskete allergiliste reaktsioonide (anafülaktiline 

reaktsioon) või tõsiste nahareaktsioonideni. Need allergilised reaktsioonid võivad esineda ka 

teiste paikselt või süsteemselt kasutatavate sama rühma antibiootikumide (aminoglükosiidide) 

suhtes;  

 kui te kasutate tobramütsiini ravi ajal mis tahes teisi antibiootikume, pidage nõu oma arstiga; 

 kui teie sümptomid halvenevad või ilmnevad taas, pidage nõu oma arstiga. Kui te kasutate 

tobramütsiini pikema aja jooksul, võite olla vastuvõtlikum silmainfektsioonidele;  

 kui te kannate kontaktläätsi;  

 kontaktläätsede (kõvade või pehmete) kandmine ei ole silmainfektsiooni ravi ajal soovitatav;  
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 kui te sellele vaatamata kannate kontaktläätsi, tuleks need enne tobramütsiini kasutamis 

eemaldada ning oodata 15 minutit, enne kui te need tagasi panete; 

 kui te kasutate teisi ravimeid. Palun lugege osa „Muud ravimid ja tobramütsiin“;  

 kui teil on diagnoositud või kahtlustatakse rasket müasteeniat või Parkinsoni tõbe. Seda tüüpi 

antibiootikumid võivad süvendada lihasnõrkust. 

 

Muud ravimid ja tobramütsiin 

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 

mis tahes muid ravimeid. 

 

Tobramütsiini kasutamine koos teiste ravimitega võib põhjustada kõrvaltoimete ägedust. 

 

Antibiootikumi (aminoglükosiid) ja teiste süsteemsete, suukaudsete, paiksete ravimite kasutamine 

võib kahjustada närvisüsteemi, kõrvu või neere. 

 

Steroidsalvide kasutamine võib peita mis tahes nakkuste kliinilisi sümptomeid ja pärssida allergilisi 

reaktsioone. 

 

Fertiilsus, rasedus ja imetamine 

Tobramütsiini tohib raseduse ajal kasutada üksnes selge vajaduse korral. Kui te olete rase, imetate või 

arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või 

apteekriga. Tobramütsiini ei ole soovitatav kasutada imetamise ajal. 

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine 

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast tobramütsiini tilgutamist häiritud. Ärge juhtige 

liiklusvahendit või töötage masinatega, kuni see on möödunud. 

 

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes 

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt. 

 

 

3. Kuidas tobramütsiini kasutada 

 

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile 

selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. 

 

Ainult silma manustamiseks. 

 

Teismelised ja täiskasvanud, sealhulgas eakad patsiendid 

Kerge kuni mõõduka haiguse korral on annuseks tobramütsiini silmatilku üks või kaks tilka haige 

silma konjunktivaalkotti iga nelja tunni järel. 

 

Rasketel juhtudel on annuseks tobramütsiini silmatilku üks või kaks tilka haige silma 

konjunktivaalkotti üks kord tunnis kuni paranemiseni, seejärel vähendatakse annust järk-järgult enne 

ravimi kasutamise katkestamist. 

 

Nagu kõigi teiste antibakteriaalsete ainete puhul, tuleb ravi ajal hinnata bakterite tundlikkust. 

 

Tavaliselt on kasutusaeg 7-10 päeva. 

 

Pärast ravimi kasutamist on soovitatav silmalaugu kergelt vajutada. Sellega saab vältida ravimi 

süsteemset imendumist, vähendades seeläbi süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust. 

 

Kui samaaegselt kasutatakse teisi paikseid silmaravimeid, tuleb ravimite manustamise vahele jätta 

vähemalt 5 minutit. Silmasalve tuleks manustada viimasena. 
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Lapsed 

Lastele alates 1. eluaastast võib tobramütsiini silmatilku kasutada täiskasvanutega samas annuses. 

Ohutus ja efektiivsus alla 1-aastastel lastel ei ole tõestatud ja andmed puuduvad. 

 

Maksa- ja neerufunktsiooni häiretega patsiendid 

Nendes patsientide populatsioonides ei ole tobramütsiiniga uuringuid läbi viidud, kuid tobramütsiini 

vähese süsteemse imendumise tõttu pärast paikset manustamist ei ole annuse kohandamine vajalik. 

 

Kuidas tobramütsiini silmatilku manustada 

Kasutage tobramütsiini silmatilku ainult silma(de)sse tilgutamiseks. 

 

1. Võtke tobramütsiini silmatilkade pudel ja peegel. 

2. Peske oma käed. 

3. Avage pudel. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage 

see enne ravimi kasutamist. 

4. Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel. 

5. Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib ’tasku’, kuhu tuleb 

ravimit tilgutada.  

6. Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit, kui vajalik. 

7. Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi ümbritsevaid piirkondi. Lahus võib 

saastuda. 

8. Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga tobramütsiini silmatilku korraga. 

9. Pärast tobramütsiini silmatilkade tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne 

silmanurk. See aitab vältida tobramütsiini silmatilkade süsteemset imendumist. 

10. Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid. 

11. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist. 

 

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti. 

 

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. 

 

Sage (1 kuni 10 kasutajal 100-st): 

• ebamugavustunne silmas; 

• silma punetus. 

 

Aeg-ajalt (1 kuni 10 kasutajal 1000-st): 

• silma pindmine põletik; 

• sarvkesta kahjustus; 

• nägemise halvenemine; 

• hägune nägemine; 

• silmalau punetus; 

• silma ja silmalau turse; 

• valu silmas; 

• kuivsilmsus; 

• eritis silmast; 

• sügelus silmas;  

• suurenenud pisaravool; 

• allergia (ülitundlikkus); 

• peavalu; 

• nõgestõbi; 

• nahapõletik; 

• ripsmete väljalangemine või kasvu pidurdumine; 
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• naha pigmentatsiooni kadumine; 

• sügelus ja kuiv nahk. 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): 

• silma allergia; 

• silmaärritus; 

• silmalau sügelus; 

• raske allergiline reaktsioon; 

• tõsised nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem). 

 

Kui kõrvaltoimed on kergemat laadi, on ravi jätkamine tavaliselt lubatud. Kahtluse korral pidage nõu 

oma arsti või apteekriga. 

 

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 tobramütsiini säilitada 

 

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

 

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast 

lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 

 

Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt. 

 

6. Muu teave 

 

Müügiloa hoidja 

 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 

 

Abiained 

 

Abiained vt pakendilt. 

 

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2022.  
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