Lietošanas instrukcija
Pirms medicīnas preces lietošanas uzmanīgi
izlasiet visu lietošanas instrukciju.

HYPROMELOZA-P®
(Hypromellosum 5 mg/ml)

Forma: Acu pilieni, šķīdums.
Ražotājs: UNIMED PHARMA spol s r.o., Bratislava, Slovākijas
Republika
Medicīnas preces sastāvs:
1 ml šķīduma satur 5 mg hipromelozes.
Palīgvielas:
dekspantenols, benzalkonija hlorīds, nātrija hlorīds, dinātrija
edetāts, ūdens injekcijām.
Īpašības:
Preparātam HYPROMELOZA-P® piemīt sargājoša — epitelizējoša un mitrinoša iedarbība. Uz radzenes un konjunktīvas virsmas hipromeloze (hidroksipropilmetilceluloze) uz laiku veido aizsargājošu kārtiņu, tādējādi mitrinot acs ārējo virsmu; tā izmantojama kā aizstājējs gadījumos, kad ir nepietiekama asaru veidošanās. Tā sniedz ātru atvieglojumu neliela acs kairinājuma
gadījumā, kad tā cēlonis nav infekcija. Tā likvidē “acs sausuma”
sajūtu. Preparāta sastāvā esošais dekspantenols veicina radzenes virsmas šūnu ātrāku reģenerāciju (epitelizāciju).
Lietošana:
HYPROMELOZA-P® preparātu izmanto pie nepietiekamas asaru
produkcijas un sausās acs sindroma (Keratoconjunctivitis sicca),
piemēram, Šegrēna sindroma saskaņā ar ārsta rekomendācijām.
HYPROMELOZA-P® var lietot ja ir nelielas radzenes erozijas,
konjunktīvas maisiņā iekļuvuši sīki svešķermeņi vai pēc acs
operācijas.
Turklāt tas palīdz mazināt niezi un nepatīkamas sajūtas, ko rada
vēja, putekļu, dūmu, atmosfēras piesārņojuma, kontaktlēcu u.
tml. izraisīts viegls acu kairinājums, kā arī acu nogurumu, ko izraisa ilgāka lasīšana, transportlīdzekļa vadīšana, TV skatīšanās
vai lūkošanās datora monitora ekrānā.
Preparātu var lietot pieaugušie, bērni un pusaudži.
Nelietot šādos gadījumos:
Preparātu nedrīkst lietot, ja ir paaugstināta jutība pret tā sastāvdaļām, kā arī vienlaikus valkājot mīkstās kontaktlēcas. To nedrīkst
lietot arī tad, ja acī ir akūts kodīgas vielas izraisīts bojājums, kamēr kodīgā viela un bojātie audi nav pilnībā izņemti no konjunktīvas maisiņa.
Nevēlamās blakusparādības:
Retāk var rasties šādas blakusparādības: acs kairinājums, hiperēmija, nieze un skropstu salipšana.
Ja rodas neparastas reakcijas, par preparāta turpmāku lietošanu
konsultējieties ar oftalmologu.
Mijiedarbība:
Preparātu HYPROMELOZA-P® nedrīkst lietot vienlaikus ar acu
preparātiem, kas satur metālu sāļus. Ja lietojat arī citus acu pre-

parātus, konsultējieties ar oftalmologu, lai noskaidrotu to piemērotību vienlaicīgai lietošanai. Tomēr vispār ieteicams starp
citu acu preparātu un HYPROMELOZA-P® lietošanu ievērot
5 minūšu starplaiku.
Devas un lietošanas veids
Tas ir individuāli; parasti konjunktīvas maisiņā pilina 1–2 pilienus 2–3 reizes dienā. Ja vajadzīgs, var lietot arī 1–2 pilienus katru stundu.
Īpaši brīdinājumi:
Ja traucējumi, kuru dēļ lietojat acu pilienus, neizzūd divu dienu laikā vai stāvoklis kļūst sliktāks, vērsieties pie acu ārsta, kurš
veiks izmeklēšanu un, iespējams, ieteiks cita veida ārstēšanu.
Pēc preparāta lietošanas iespējama redzes miglošanas, kas
var apgrūtināt transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu, tāpēc šīs darbības ieteicams veikt ne ātrāk kā divdesmit
minūtes pēc acu pilienu iepilināšanas.
Preparāta lietošanas laikā nav atļauts valkāt mīkstās kontaktlēcas. Pirms preparāta lietošanas tās jāizņem un atpakaļ jāievieto ne ātrāk kā 30 minūtes pēc preparāta lietošanas.
Ja preparāts nejauši tiek norīts, blakusparādības nav sagaidāmas — pat ne bērniem. Ieteicams iedzert lielu daudzumu šķidruma, bet bērnu izmeklēt arī pie pediatra, ja rodas kādas problēmas.
Lietošanas instrukcija:
Pēc atvēršanas preparāts paredzēts okulārai lietošanai.
Jānoskrūvē aizsargājošais vāciņš; pacients nedaudz atliec galvu atpakaļ, apgriež pudelīti ar augšu uz leju un, saspiežot plastmasas pudelīti, iepilina apakšējā konjunktīvas maisiņā vajadzīgo daudzumu pilienu. Pilinātāja gals nedrīkst saskarties ar aci
vai plakstiņiem. Visbeidzot, vāciņš cieši jāuzskrūvē atpakaļ, lai
izvairītos no šķīduma inficēšanas. Pudelīte jāuzglabā vertikālā
pozīcijā.
Iepakojums: 1 x 10 ml
Uzglabāšana:
Uzglabāt preparātu sausā vietā, temperatūrā līdz 25 °C. Neuzglabāt ledusskapī/nesasaldēt. Nelietot preparātu pēc derīguma
termiņa, kas norādīts uz iepakojuma. Atvērts iepakojums jāizlieto ilgākais 28 dienu laikā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2014.g.marts

2265

Orieskova 11, 821 05 Bratislava
Slovak Republic

LV

