BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
Septosyl szemkenıcs
szulfadimidin
Mielıtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.
E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül.
Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintı, szakszerő
alkalmazása.
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplı információkra a késıbbiekben is szüksége
lehet.
• További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
• Sürgısen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen
súlyosbodnak.
•

A betegtájékoztató tartalma:
1. Milyen típusú gyógyszer a Septosyl szemkenıcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Septosyl szemkenıcs alkalmazása elıtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Septosyl szemkenıcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. A készítmény tárolása
1.
MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A SEPTOSYL SZEMKENİCS ÉS MILYEN
BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Septosyl szemkenıcs hatóanyaga az antibiotikumok csoportjába tartozó szulfadimidin, mely
hatékony a baktérium okozta heveny és idült kötıhártyagyulladás, kötıhártya beszőrıdés, fertızött
szemhéjekcéma kezelése során.
A készítmény hatóanyaga: 100 mg szulfadimidin 1g vazelin típusú kenıcsben.
Segédanyagok: koleszterin, fehér viasz, gyapjúviasz fehér vazelin, tisztított víz, folyékony paraffin.
A forgalombahozatali engedély jogosultja:
Pannonpharma Kft.
Pécs
Gyártó:
Wagner Pharmafax Kft.
Kunfehértó
2.

TUDNIVALÓK A SEPTOSYL SZEMKENİCS ALKALMAZÁSA ELİTT

Mikor nem szabad alkalmaznia a Septosyl szemkenıcsöt?
Nem szabad alkalmaznia a Septosyl kenıcsöt, ha Ön
– elızetesen a szulfadimidin hatóanyaggal vagy más szulfonamiddal szemben tapasztalt már allergiás
reakciót.
Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra (és kérjük, ha errıl kezelıorvosát esetleg nem tájékoztatta volna,
azt haladéktalanul tegye meg!).
Terhesség és szoptatás
A szemkenıcs használata esetén a vérkeringésbe jutó hatóanyag mennyisége jelentéktelen.
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Egyéb gyógyszerek alkalmazása
Óvatosan adható para-aminobenzoesav észterekkel (hatásuk csökkenhet).
A szemkenıcs használata esetén a vérkeringésbe jutó hatóanyag mennyisége jelentéktelen.
A készítmény hatásai a gépjármővezetéshez és gépek üzemeltetéshez szükséges képességekre
A közlekedésben való biztonságos részvételt és a baleseti veszéllyel járó mukavégzést a hatóanyag
önmagában nem befolyásolja, de a szemkenıcs használata után a beteg látása átmenetileg homályossá
válhat.
3.

Hogyan kell alkalmaznia a Septosyl szemkenıcsöt?

Általában naponta 2-3-szor borsónyi kenıcsöt kell az alsó szemhéj mögé helyezni, és a szemet
becsukva, enyhe dörzsöléssel szétkenni. Ha a szemhéjra szükséges alkalmazni, a kenıcsöt a szemhéj
szélére kell helyezni és ott vékonyan szétkenni.
Ha az elıírtnál több Septosyl szemkenıcsöt alkalmazott:
Az elıírtnál több Septosyl szemkenıcs alkalmazása sem okoz károsodást a szemben. A tubusban lévı
mennyiség esetleges gyomorba jutása esetén sem merül fel a túladagolás veszélye.
Ha elfelejtette alkalmazni a Septosyl szemkenıcsöt:
Pótolja azt mielıbb, de a soron következı adagoláskor ne alkalmazzon dupla adagot.
4.

Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Septosyl szemkenıcsnek is lehetnek mellékhatásai.
Alkalmazás után rövid ideig enyhe égı érzés és homályos látás léphet fel, ami nem csökkenti a kezelés
hatásosságát. Ritkán allergiás reakciók elıfordulhatnak szemhéjszél-ekcéma formájában.
A kezelés során esetlegesen kifejlıdı bırgyulladás esetén a Septosyl alkalmazását fel kell függeszteni.
Ha a kezelés során allergiás reakciók lépnének fel, a gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni és fel
kell keresni az orvost.
5.

A készítmény tárolása

Eltartása: hővös helyen (8°C- 15°C között), fénytıl védve tartandó.
Felbontás után csak 1 hónapig használható!
A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati idın belül szabad felhasználni.
A gyógyszer gyermekektıl elzárva tartandó.
OGYI-T-3117/01
Betegtájékoztató OGYI-eng.száma: 31.187/55/2003
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. december 27.

