
Kasutusjuhis

S E N S I V I T®

Koostis: Naatriumkarmelloos 3 mg/ml silmatilgalahus

1. Mis on SENSIVIT® ja milleks seda kasutatakse
SENSIVIT® (silmatilgalahus) on niisutava ja rahustava toimega prepara-
at. Lahus stabiliseerib kõiki kolme pisara (pisarakile) kihti silma pinnal.
Silmatilgad sisaldavad naatriumkarmelloosi, mis tekitab oma omaduste 
tõttu silma sarv- ja sidekesta pinnale ajutise kaitsva kelme, niisutab silma 
pinda ja stabiliseerib pisara koostisse kuuluvat veekihti. SENSIVIT® sil-
matilgad sisaldavad A-vitamiini, mis tugevdab pisarakelme seesmist kihti 
(limakihti) ning aitab koos E-vitamiiniga toita silma sarv- ja sidekesta. Te-
ised SENSIVIT® silmatilkade koostises olevad ained toetavad pisarakihi 
kõige välimist kihti (lipiidkihti).

SENSIVIT® (silmatilgalahust) kasutatakse vähenenud pisaratootmise 
korral ja kuiva silma sümptomite leevendamiseks. Silmatilku võib kasuta-
da kõikide seisundite puhul, mis nõuavad kaitsva kelme loomist silma 
sarv- ja sidekesta pinnale või selle tugevdamist.

Silmatilgad on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ning 
2-aastastel ja vanematel lastel.

2. Mida on vaja teada enne lahuse SENSIVIT® kasutamist
Ärge kasutage SENSIVIT® lahust, kui olete allergiline mõne selle toote 
koostisosa suhtes.
SENSIVIT® silmatilkasid ei tohi kasutada rasedad ja rinnaga toitvad 
emad. SENSIVIT® silmatilgad ei sobi kasutamiseks alla 2-aastastel las-
tel.
Kui kasutate mõnda muud silmapreparaati, on üldjuhul soovituslik jätta 
vähemalt 5-minutiline vahe kahe erineva toote kasutamise vahele.

3. Kuidas lahust SENSIVIT® kasutada
Kui arst ei ole teisiti määranud, tilgutage silmatilku konjunktiivikotti 1 tilk 
1–3 korda päevas. Kasutamine lastel on individuaalne ja selle üle otsus-
tab silmaarst. 
SENSIVIT® silmatilku tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid, ja 2-aa-
stased või vanemad lapsed. 

Patsient keerab lahti kaitsva korgi, kallutab pead kergelt tahapoole, kee-
rab pudeli tagurpidi, ja pigistades plastpudelit, tilgutab ette nähtud arvu 
tilku silma alumisse konjunktiivikotti. Manustamise ajal ei tohiks patsi-
ent puudutada silma ega ripsmeid. Pärast tilkade silma tilgutamist keer-
ake kork tugevasti kinni, et vältida silmatilkade saastumist. Säilitage pu-
del õiget pidi.

Hoiatus. Vahetult pärast SENSIVIT® silmatilkade tilgutamist silma võib 
nägemine lühikeseks ajaks hägustuda. Seetõttu on soovitatav 20 minuti 
jooksul pärast toote kasutamist mitte juhtida liiklusvahendeid ja kasutada 
masinaid ega töötada kõrgustes. 
SENSIVIT® silmatilkade kasutamise ajal ei tohi kanda pehmeid kontak-
tläätsi. Kõvad kontaktläätsed tuleb enne toote kasutamist silmast eemal-
dada ja tagasi tohib need panna alles 20 minutit pärast toote kasutamist. 
Jälgides infolehte, on üledoos põhimõtteliselt välistatud. Kui laps neelab 
juhuslikult silmatilkade lahust, pöörduge arsti poole.

4. Võimalikud kõrvaltoimed
Harva võib vahetult pärast ravimi silma tilgutamist tekkida ajutine, mõõ-
dukas kipitustunne. Esineda võivad ka allergilised reaktsioonid. Soovi-
matute kõrvaltoimete esinemise korral konsulteerige oma arsti või ap-
teekriga.   

5. Mida SENSIVIT® sisaldab
Naatriumkarmelloos 3 mg/ml, polüsorbaat 80, hürdoksüpropüülbeeta-
deks, alfa- tokoferoolatsetaat , naatriumkloriid, hüdroksüstearoüülmakro-
goolglütserool, A-vitamiin, booraks, dinaatriumedetaatdihüdraat , bensal-
kooniumkloriid, süstevesi.

6. Kuidas lahust SENSIVIT® säilitada ja muu informatsioon
Säilitage pudelit originaalpakendis kuni 25°C juures. 
Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas 



Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on trükitud pakendi etiketile või 
liivakella ikooni kõrvale.
Aegumiskuupäev tähendab viimast päeva nimetatud kuul.

Ärge kasutage toodet pärast pakendil oleva kõlblikkusaja lõppemist. Ava-
tud toodet võib kasutada kuni 28 päeva.

Pakend: 1 x 10 ml
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