PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
SOLUTIO VIRIDIS NITENTIS SPIRITUOSA, 1% nahalahus
Briljantrohelise lahus
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks
kasutama briljantrohelist täpselt juhistele vastavalt.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või
apteekrile.
Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on briljantroheline ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne briljantrohelise kasutamist
3. Kuidas briljantrohelist kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Briljantrohelise säilitamine
6. Lisainfo
1. MIS RAVIM ON BRILJANTROHELINE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Briljantrohelisel on antiseptilised omadused.
Briljantrohelise lahust kasutatakse naha desinfektsiooniks.
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BRILJANTROHELISE KASUTAMIST
Ärge kasutage briljantrohelist:
- kui te olete allergiline (ülitundlik) briljantrohelise või lahuse mõne koostisosa suhtes.
- ei ole soovitav kasutada ekseemide korral.
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga briljantroheline:
- allergiliste reaktsioonide tekkimisel pöörduge koheselt arsti poole.
- briljantroheline sisaldab etüülalkoholi
- vältige preparaadi sattumist silma, suhu ja limaskestale. Silma sattumisel, loputage ohtra
veega
Võtmine koos teiste ravimitega:
Koostoimeid ei ole uuritud.
Briljantrohelise kasutamine koos toidu ja joogiga:
Ei mõjuta briljantrohelise lahuse toimet.
Rasedus ja imetamine:
Puuduvad andmed preparaadi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal. Enne ravimi
kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Pole asjakohane.

3. KUIDAS BRILJANTROHELIST KASUTADA
Ravimit kasutatakse välispidiselt kriimustuste, marrastuste jt kergete nahavigastuste korral
vastavalt vajadusele.
Kui te ei ole milleski kindel või kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage
nõu arsti või apteekriga.
Kui teil on tunne, et briljantrohelise toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile
või apteekrile
Kui te kasutate briljantrohelist rohkem kui ette nähtud:
Briljantrohelise lokaalsel kasutamisel on üleannustamine võimatu. Sissevõtmisel pöörduge
kohe arsti poole.
Kui te unustate briljantrohelist kasutada:
Kasutage ununenud annus niipea kui see teile meenub ning jätkake oma tavapärase
raviskeemiga.
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka briljantroheline põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.
Ekseemi korral võib tekkida allergiline reaktsioon. Harva võib põhjustada naha kärbumist.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
5. BRILJANTROHELISE SÄILITAMINE
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 C, originaalpakendis.
Mitte kasutada pärast karbile märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Kõlblikkusaeg on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.
6. LISAINFO
Mida Solutio Viridis Nitentis Spirituosa sisaldab:
− Toimeaine on briljantroheline. 1 ml nahalahust sisaldab 10 mg briljantrohelist, 60%
etüülalkoholi kuni 1 ml-ni.
− Abiained on 96% etüülalkoholi, puhastatud vesi.
Kuidas Solutio Viridis Nitentis Spirituosa välja näeb ja pakendi sisu
Läbipaistev, erkroheline, alkoholilõhnaline lahus.
10 ml lahust on pruunis klaaspudelis, millel on polüetüleenist tilguti ja plastikust ohutuskork.
Müügiloa hoidja ja tootja
RIGA PHARMACEUTICAL PLANT, Duntes 16/22, Riia, LV-1005, Läti Vabariik.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.
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