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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE  
 

OFTAN DEXA-CHLORA, 1 mg/ 2mg/ml silmatilgad, lahus 
Deksametasoon, klooramfenikool 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärga andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi 

kui haigussümptomid on sarnased. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmatilgad ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmatilkade kasutamist 
3. Kuidas kasutada Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid säilitada 
6. Lisainfo 
  
 
1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmatilgad ja milleks seda kasutatakse 
 
Oftan Dexa-Chlora silmatilgad sisaldavad deksametasooni ja klooramfenikooli. Deksametasoon sarnaselt 
kortisoonile leevendab põletikku ja ülitundlikkust (allergiat) ja vaigistab silmavalu. Klooramfenikool 
pidurdab silmapõletikku põhjustavate bakterite kasvu. Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid kasutatakse 
silmapõletike ja allergiliste silmahaiguste raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmatilkade kasutamist 
 
Ärge kasutage Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid  

- Kui te olete ülitundlik deksametasooni või klooramfenikooli või Oftan Dexa-Chlora silmatilkade 
mõne muu koostisosa suhtes 

- Kui teil on silmatuberkuloos 
- Kui teil on viiruslik silmapõletik või silma seennakkus 
- Kui teie silmas on haavand 

 
Eriline ettevaatus on vajalik Oftan Dexa-Chlora silmatilkadega  
Oftan Dexa-Chlora silmatilkades kasutatav bensalkooniumkloriid võib muuta kontaktläätsede värvi.  
Vältige kontaktläätse kasutamist põletikulises silmas. 
 
Deksametasooni pikaajaline (rohkem kui kaks nädalat) kasutamine võib suurendada silma siserõhku. 
Sarvkesta kahjustuste paranemine võib olla aeglasem. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan Dexa-Chlora silmatilkade toimet olulisel määral. 
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Rasedus ja imetamine  
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Oftan Dexa-Chlora silmatilgad ei takista autojuhtimist ega teravat nägemist nõudvaid toiminguid. 
 
 
3. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid kasutada 
 
Kasutage Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid täpselt nii, nagu arst teile on rääkinud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
Ravim on vaid silma manustamiseks. Tavaline annus on 1 tilk silma(desse) 4…6 korda päevas. 
 
Enne silmatilkade manustamist: 

- Peske käed 
- Valige silmatilkade manustamiseks teile sobiv asend (nt. istuge, heitke pikali, seiske peegli ees) 

 
Manustamine: 

1. Avage pudel. Hoidmaks lahust saastumisest ärge puudutage tilguti otsaga mingeid pindu. 
 

 
2.   Kallutage pea kuklasse ja asetage 
pudel kohakuti silmaga. 

 
 

3.   Tõmmake alumist silmalaugu 
allapoole, vaadake üles ja tilgutage tilk 
silma. 

 
 

4. Sulgege silm ja vajutage 
nimetissõrmega silma sisemisele 
(ninapoolsele) nurgale umbes 1 minut. 
Sellega hoiate ära silmatilkade 
väljavoolamise pisarateede kaudu neelu. 
Sulgege pudel. 

 
 
Kui te tilgutate samasse silma mitmeid ravimeid, siis pidage vähemalt 5 min. vahet erinevate tilkade 
tilgutamisel.  
 
Kui kasutasite Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid rohkem kui ette nähtud 
Lokaalsel manustamisel silma on üleannustamine ebatôenäoline. 
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Kui te unustate Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid kasutada 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võivad ka Oftan Dexa-Chlora silmatilgad põhjustada kõrvaltoimeid. 
Oftan Dexa-Chlora silmatilgad on tavaliselt hästi talutavad. Pärast tilgutamist võib esineda kipitust, mis 
möödub. Pikaajalisel kasutamisel võib tõusta silmasisene rõhk. Mitmeid kuid kestnud ravi korral võivad 
tekkida sarvkesta haavandid ja hägusused. 
Väga harva ja tingituna (pikaajalisest) klooramfenikooli kasutamisest on esinenud luuüdi düsfunktsiooni 
(valge- ja punaliblede madal sisaldus). 
Oftan Dexa-Chlora silmatilgad sisaldavad säiltusainet bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmade 
ärritust. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles 
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. Oftan Dexa-Chlora silmatilkade säilitamine 
 
٠ Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
٠ Hoida külmkapis (2 oC …8 oC). 
٠ Ärge kasutage Oftan Dexa-Chlora silmatilkasid pärast sildile ja pakendile märgitud kõlblikkusaega. 

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
٠ Pärast pudeli esmast avamist on ravim kõlblik 28 päeva. 
٠ Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, 
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Lisainfo 
 
Mida Oftan Dexa-Chora silmatilgad sisaldavad 
- Toimeained on deksametasoon ja klooramfenikool. 1 ml Oftan Dexa-Chlora silmatilkade lahust 

sisaldab 1 mg deksametasooni 1,32 mg deksametasoonnaatriumfosfaadina ja 2 mg klooramfenikooli.  
- Abiained on bensalkooniumkloriid (40 mikrogrammi/ml), boorhape, booraks, dinaatriumedetaat, 

polüsorbaat 20 ja süstevesi. 
 
Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmatilgad välja näevad ja pakendi sisu 
Silmatilkade lahus on läbipaistev värvitu või veidi kollakas lahus. 
Läbipaistvast plastist (LDPE) pudel valgest plastist (HDPE) keeratava korgiga, sisaldab 10 ml lahust. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Santen Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Finland 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole 
 
Pärnu mnt. 501 
76401 Laagri, Harjumaa 
tel. 6503680 



 4
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