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Prijedlog Upute o lijeku 

 
  Novo mesto 

 Slovenija 

 

 

Prije uzimanja lijeka pažljivo proĉitajte uputu o lijeku. 

 Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati. 

 Ako imate dodatnih pitanja, upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika. 

 Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti 

čak i ako imaju simptome jednake Vašima. 

 

Uputa o lijeku sadržava slijedeće podatke: 

1. Što je Chloramphenicol Krka i za što se koristi? 

2. Što morate znati prije početka uzimanja Chloramphenicola Krka? 

3. Kako ćete uzimati Chloramphenicol Krka? 

4. Moguće nuspojave 

5. Čuvanje Chloramphenicola Krka 

 

 

 

Chloramphenicol Krka mast za oĉi 

Chloramphenicolum 

 

 

 Djelatna tvar je kloramfenikol 

 Pomoćne tvari su: tekući parafin, bijeli vazelin 

 

Farmaceutski oblik 

Mast za oči. 

 

Farmakoterapijska skupina 

Antibiotik za liječenje bolesti oka. 

 

ProizvoĊaĉ/nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija/KRKA - FARMA 

d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

 

Naĉin i mjesto izdavanja 

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni. 

 

 

1. ŠTO JE CHLORAMPHENICOL KRKA I ZA ŠTO SE KORISTI? 

1 g masti za oči Chloramphenicol Krka sadržava 10 mg kloramfenikola. 

Mast za oči Chloramphenicol Krka dostupna je u tubi od 5 g. 
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2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE POĈETKA UZIMANJA CHLORAMPHENICOLA 

KRKA? 

 

Ne uzimajte Chloramphenicol Krka 

 ukoliko ste preosjetljivi na kloramfenikol ili bilo koji drugi sastojak lijeka 

 ako ste nekada imali teško oštećenje funkcije koštane srži. 

 

Budite posebno oprezni pri uzimanju Chloramphenicola Krka 
OBAVEZNO MORATE potražiti neodgodivu medicinsku pomoć i ne smijete koristiti  

mast ako: 

 Vam je zahvaćen vid (gubitak vida, zamagljen vid, krugovi prilikom gledanja u 

svjetlo) 

 je Vaša šarenica (iris) ili zjenica (pupila) zamagljena ili mutna 

 Vaša zjenica (crna točka u sredini oka) izgleda neobično 

 ste zadobili udarac ili drugu ozljedu u području oka  

 imate strano tijelo koje nije odstranjeno 

 osjećate bol unutar samoga oka 

 su Vaše oči osjetljive na svjetlo 

 je Vaše oko upaljeno i imate osip na koži glave ili lica 

Obavezno trebate potražiti savjet Vašeg liječnika i ne smijete koristiti mast ako: 

 Vaše simptome prati glavobolja 

 primate lijekove za glaukom 

 ste (ili mislite da biste mogli biti) trudni ili dojite 

 imate ili ste u prošlosti imali sindrom suhog oka 

 ste imali operaciju oka ili liječenje laserom unutar proteklih 6 mjeseci 

 trenutno koristite druge kapi ili masti za oči 

 ste nedavno imali konjunktivitis 

 

Uzimanje drugih lijekova 

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak 

i ako ste ga nabavili bez recepta. 

Kimotripsin kapi, koje ste dobili ako su Vam operirali očnu leću zbog katarakte, neće 

djelovati budete li istodobno upotrijebili Chloramphenicol Krka mast. 

Istodobno se ne smije davati niti jedan drugi lijek u oko. 

 

Posebna upozorenja 

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek. 

 

Djeca  

Neškodljivost primjene u djece mlađe od dvije godine nije ustanovljena. 

 

Trudnoća 

Neškodljivost primjene Chloramphenicol Krka masti tijekom trudnoće nije utvrđena. Tijekom 

trudnoće mast možete upotrebljavati samo vrlo kratko vrijeme, kada očekivana korist 

opravdava rizik. 
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Dojenje 

Tijekom dojenja mast možete upotrebljavati samo vrlo kratko vrijeme, kada očekivana korist 

opravdava rizik. 

 

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima 

Chloramphenicol Krka mast može prolazno smanjiti oštrinu vida. Dok Vam se vid potpuno ne 

razbistri, ne upravljajte motornim vozilima ili strojevima. 

 

 

3.  KAKO ĆETE UZIMATI CHLORAMPHENICOL KRKA? 

 

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite 

se liječniku ili ljekarniku.  

Liječnik će propisati doziranje glede jačine infekcije Vaših očiju. Prvih 48 sati stavljajte oko 1 

cm masti u oko svaka 3 do 4 sata. Nakon dva dana razmak između dviju doza možete 

produljiti. Mast uvijek stavljajte opranim rukama. Prstima lagano povucite donju vjeđu prema 

dolje, a drugom rukom istisnite mast iz tube na unutrašnjost donje vjeđe. Pritom pazite da 

vrhom tube ne dotaknete oko. 

Liječenje traje 5 dana. Važno je da se liječenje provede u cijelosti, mada se stanje Vaših očiju 

već poboljšalo. 

 

Ako smatrate da je učinak lijeka Chloramphenicol Krka prejak ili preslab, posavjetujte se s 

liječnikom ili ljekarnikom. 

 

Ako ste uzeli veću dozu Chloramphenicola Krka nego što smijete 

Odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom. 

Vrlo je mala mogućnost da biste zbog prevelike doze imali kakve tegobe. 

 

Ako ste zaboravili uzeti Chloramphenicol Krka 

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili. 

 

Uĉinci prestanka lijeĉenja Chloramphenicolom Krka 

Mast primjenjujte onoliko vremena koliko Vam je propisao liječnik. Ukoliko budete prebrzo 

prekinuli liječenje, upala očiju se može ponoviti. 

 

 

4. MOGUĆE NUSPOJAVE 

 

Kao i svi lijekovi, i lijek Chloramphenicol Krka može imati nuspojave. 

 

Ako primijetite bilo što od slijedećeg, prestanite upotrebljavati mast i obavijestite svog 

liječnika: 

- pečenje ili svrbež  u oku ili na koži oko oka, koji ne nestaju nakon nekoliko minuta ili su 

vrlo jaki, te opažate slijedeće promjene: svrbež, crvenilo, otjecanje. Postoji mogućnost da ste 

preosjetljivi na lijek. 

- Vrlo rijetko je prijavljeno potiskivanje (depresija) koštane srži, što može uzrokovati izraziti 

umor i lako zadobivanje modrica. 

 

O svakoj nuspojavi obavijestite svog lijeĉnika ili ljekarnika. 
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5. ĈUVANJE CHLORAMPHENICOLA KRKA 

 

Lijek čuvajte pri temperaturi do 30 C. 

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece! 

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju. 

 

Datum zadnje revizije upute 

10. studeni 2008. 

 

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj 

 


