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  .2010יולי ב ואושר נבדק ותוכנו הבריאות משרד י"ע נקבע זה עלון פורמט

 
  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים                                               

  1986 - ו"התשמ) תכשירים(
  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא

  

 מיםמיכלים חד פע – טיפות עיניים  Eהיפוטירס 

  

  :הרכב

Polyvidone 20 mg/0.4 ml (50 mg/ml) 
  

  :חומרים בלתי פעילים
Sodium Chloride, Boric Acid, Potassium Chloride, Sodium Lactate, Magnesium 
Chloride, Calcium Chloride, Sodium Hydroxide for pH ajdustment, Water for 
Injection. 

  .רהתכשיר אינו מכיל חומר משמ
 

  :קבוצה תרפוטית
  לובריקנט

, עשן, טיפות היפוטירס מסייעות בהקלה על יובש בעין הנגרם לדוגמה עקב הרכבת עדשות מגע
הטיפות מרטיבות ומסככות את שטח פני . ישיבה ממושכת מול מחשב או גירויים אחרים, רוח
  .העין

  :פעילות רפואית
  .התרופה מיועדת להקלת יובש בעין

  
  ?בתכשירמתי אין להתשמש 

  .אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופהאין להשתמש 
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .אם הינך בהריון או מיניקה

  
  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך

בהפעלת , כבמתן טיפות עיניים עלול לגרום לטשטוש ראיה זמני ועל כן מחייב זהירות בנהיגה בר
יש להמתין עד , במקרה של טשטוש ראיה . מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ראיה תקינה

  .לחזרתה של ראייה תקינה
  

  :אזהרות
  .כך לרופא לפני נטילת התרופה- עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הנך רגיש

  
  :תרופתיות-תגובות בין

עליך לדווח לרופא , או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, וספתת תרופה נ/אם הינך נוטל
  .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין- המטפל כדי למנוע סיכונים או אי

דקות בין תרופה לתרופה  5עליך לעשות הפסקה של , ת בתרופה נוספת לעין/אם הנך משתמש
  .בסוף בהיפוטירסי /והשתמש

  
  :תופעות לוואי
 כגון  צריבה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, ות הרצויה של התרופהבנוסף לפעיל

  .או טישטוש ראייה הרגשת דביקות בעפעפיים ,זמנית בעיןקלה ו
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  :ת לוואי המחייבות התייחסות מיוחדתופעות
  .י לרופא/י את הטיפול ופנה/הפסק): מאוד נדיר(רגישות יתר  תגובה של גירוי או

או אם חל שינוי בהרגשתך , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/ו הינך מרגישבכל מקרה שב
  .הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד

  
  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

  !ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  .ות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטוי לעיל תופע/ראה

  
  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרות מרופא

  .פעמים ביום או לפי הצורך 4טיפה אחת לתוך שק הלחמית 
  .נפח מיכל חד פעמי מספיק לשימוש לשתי העיניים

  .אין לשמור מיכלים חד פעמיים לאחר השימוש בהם. להשליך את המיכל מיד לאחר השימושיש 
למניעת זיהום התמיסה . טיפות היפוטירס מכילות תמיסה סטרילית עד לשבירת הסוגר של המיכל

יש להקפיד  –למניעת פגיעה בעין . יש להקפיד שקצה המיכל לא יבוא במגע עם משטח כלשהו
  .שקצה המיכל לא יבוא במגע עם העין

  .ה המומלצתאין לעבור על המנ
  .ימים יש לפנות לרופא 3אם לא חל שיפור במצבך תוך 

 .אין צורך בהתאמת המינון: קשישים
  .  לא נעשו מחקרים על שימוש בהיפוטירס בילדים: ילדים
  :י לב/שים

  .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע
  

  :אופן השימוש
י את המחלק העליון של המיכל /פתיחה סובבל. לפני השימוש יש לוודא כי אריזת המיכל סוגרה

יש להשמיד את המיכל לאחר השימוש ואין לעשות בו שימוש . י לפי המינון המומלץ/והשתמש
  .חוזר מאחר והתכשיר אינו מכיל חומר משמר

י על מיטה /או שכב, י את ראשך לאחור/הטה. י את מכסה המיכל/הסר. י היטב את ידיך/רחץ
י טיפה של /לתוך המרווח שיווצר טפטף. עט את העפעף התחתון מן העיןי מ/ובעזרת האצבע הרחק

לאחר הכנסת הטיפה לעין מומלץ . י/על תעפעף. דקות 1-2י את העיניים למשך /התרופה ועצום
דקות על מנת למנוע כניסת הטיפות לתוך  1-2ללחוץ על הפינה פנימית של העין עם האצבע למשך 

  .האף
  

  !י הרעלה/מנע
- או תינוקות ועל/כל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ותרופה זו ו
  .י הרעלה/ידי כך תמנע

, חולים-י מיד לחד מיון של בית/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  .י את אריזת התרופה איתך/והבא

  !ללא הוראה מפורשת מרופא להקאה אין לגרום
יש . ת תרופה/שהינך נוטל בכל פעםק את התווית והמנה ודיש לב !רופות בחושךאין ליטול ת

  .ה להם/להרכיב משקפיים אם הינך זקוק
  

  :אחסנה
  .ºC25 -יש לאחסן מתחת ל

  .אין לשמור מיכלים חד פעמיים לאחר השימוש בהם
לב  נא לשים. תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! לתאריך התפוגה של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  00 29566 03 117: רישום תרופה' מס

  
  .שוויץ, בזל, י'נוברטיס פארמה איי ג:היצרן

  
  .הוקות-פתח, 36שחם ' רח, י'נוברטיס פארמה סרויסס איי ג:בעל הרישום

  
  


