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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 

 

Oftagel 2,5 mg/g acu gels 
Karbomērs (Carbomerum) 974P 

 

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. 

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Oftagel rūpīgi, lai no zāļu 

lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus. 

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. 

- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc dažām dienām, Jums 

jāsazinās ar savu ārstu. 

- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda 

no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam 

ārstam vai farmaceitam. 

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt: 

1. Kas ir Oftagel un kādam nolūkam to lieto 

2. Pirms Oftagel lietošanas 

3. Kā lietot Oftagel 

4. Iespējamās blakusparādības 

5. Kā uzglabāt Oftagel 

6. Sīkāka informācija 

 

 

1. KAS IR OFTAGEL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 

 

Sausās acs sindroma ārstēšanai nepieciešami pilieni, kuri kā plēvīte aizsargā aci un 

kuriem ir labas mitrinošās īpašības. Lai sasniegtu šos mērķus Oftagel satur karbomēru, 

kas ir augstmolekulārs šķērseniskas struktūras polimērs. Karbomērs palielina acu 

pilienu viskozitāti un pagarina to saskarsmes laiku ar aci, kas samazina acs 

kairinājumu. 

 

Oftagel acu gēlu lieto sausās acs sindroma simptomu ārstēšanai. 

 

 

2. PIRMS OFTAGEL LIETOŠANAS 

 

Nelietojiet Oftagel šādos gadījumos 

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret karbomēru 974P vai kādu citu 

Oftagel sastāvdaļu; 

- Oftagel lietošanas laikā nedrīkst lietot mīkstās kontaktlēcas. 

 

Īpaša piesardzība, lietojot Oftagel, nepieciešama šādos gadījumos 
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Lūdzu izņemiet cietās kontaktlēcas pirms Oftagel lietošanas. Tās var ievietot atpakaļ 15 

minūtes pēc pilienu iepilināšanas. 

 

Citu zāļu lietošana 

Ja lokāli tiek lietoti vairāki medikamenti, tie jāiepilina ar vismaz 15 minūšu intervālu. 

Oftagel jālieto kā pēdējais. 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko lietojat vai pēdējā laikā esat 

lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. 

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods 

Līdz šim nav veikti pētījumi par šo zāļu ietekmi uz grūtniecību un zīdīšanu. Pirms 

jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 

Oftagel var radīt īslaicīgi neskaidru redzi. Pacienti ar neskaidru redzi nedrīkst vadīt 

transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus pēc pilienu iepilināšanas tik ilgi, kamēr 

redzes asums atjaunojas. 

 

Svarīga informācija par kādu no Oftagel sastāvdaļām 

Benzalkonija hlorīds, kas ietilpst Oftagel sastāvā kā konservants, var mainīt 

kontaktlēcu krāsu un izraisīt acs kairinājumu. 

 

 

3. KĀ LIETOT OFTAGEL 

 

Vienmēr lietojiet Oftagel tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet 

ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir 1 piliens Oftagel 1 – 4 reizes dienā atkarībā 

no simptomu izteiktības. 

 

Lietošana bērniem 

Dati nav pieejami. 

 

Pirms gēla lietošanas:  

1. Nomazgājiet rokas. 

2. Ieņemiet sev ērtu pozu (apsēdieties, apgulieties uz muguras, nostājieties pie 

spoguļa). 

Gēla lietošana:  

1. Atskrūvējiet pudelīti. Lai izvairītos no pudelītes satura inficēšanas, 

nepieskarieties ar pudelītes pilinātāju pie apkārtējiem priekšmetiem. 

2. Atgāziet galvu atpakaļ un tuviniet pudelīti savai acij. 
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3. Pavelciet apakšējo plakstiņu uz leju un skatieties uz augšu. Viegli saspiediet 

pudelīti un iepiliniet gela pilienu acī. 

 
 

4. Aizveriet aci un vairākas reizes pamirkšķiniet aci, lai ziede izplatās pa visu aci. 

Uzskrūvējiet vāciņu. 

 
 

Ja esat lietojis Oftagel vairāk nekā noteikts 

Ja esat iepilinājis vairāk Oftagel pilienu nekā noteikts, izskalojiet aci/-is ar ūdeni. 

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Oftagel 

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 

 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Tāpat kā citas zāles Oftagel var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās 

izpaužas. 

Oftagel acu gels īslaicīgi var izraisīt neskaidru redzi vai dedzinošu, kairinošu sajūtu. 

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no 

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai 

farmaceitam. 
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5. KĀ UZGLABĀT OFTAGEL 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

 

Uzglabāt temperatūrā no 15 līdz 25ºC, sargājot no gaismas ietekmes. 

Starp pilināšanas reizēm pudelīti glabāt apgrieztā veidā ar pilinātāju uz leju iepakojuma 

kārbiņā. Tas atvieglos gela iepilināšanu. 

 

Nelietot Oftagel pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma 

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. 

Pēc atvēršanas pudeli izmantot 28 dienu laikā. 

 

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet 

farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt 

apkārtējo vidi. 

 

 

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

 

Ko Oftagel satur 

- Aktīvā viela ir karbomērs (Carbomerum) 974P 2,5 mg/g. 

- Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds, sorbīts, lizīna monohidrāts, nātrija 

acetāta trihidrāts, polivinilspirts, ūdens injekcijām. 

 

Oftagel ārējais izskats un iepakojums 

Gels ir caurspīdīgs vai viegli opalescējošs, viskozs šķidrums. 

Plastmasas pudelē ir 10 g gela. 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 

Santen Oy, P.O. Box 33, 33721 Tampere, Somija 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta 

 

2012.gada janvārī 


