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Bipacksedel: Information till patienten 
Minims Chloramphenicol 5 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare  

 
kloramfenikol 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller 

information som är viktig för dig. 
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om 

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. 
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella 

biverkningar som inte nämns i denna information. 
 
 
I denna bipacksedel finns information om följande : 
1. Vad Minims Chloramphenicol är och vad det används för 
2. Vad du behöver veta innan du använder Minims Chloramphenicol  

3. Hur du använder Minims Chloramphenicol 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Minims Chloramphenicol ska förvaras 
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 
 
 
1. Vad Minims Chloramphenicol är och vad det används för 
 
Minims Chloramphenicol innehåller ett antibiotikum. Det används för att behandla infektioner i ögat. 
 
Ibland kan delar av ögats yttre yta, såsom hornhinnan (den genomskinliga hinnan som täcker ögats 
yta) eller bindhinnan (slemhinnan på insidan av ögonlocket och i delar av ögat) drabbas av en 
bakterieinfektion. Dessa ögondroppar kan användas för att behandla en sådan infektion och de är 
effektiva mot flera typer av bakterier. 
 
Läkemedlet är avsett för barn, vuxna och äldre. 
 
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre. 
 
 
2. Vad du behöver veta innan du använder Minims Chloramphenicol 
 

Använd inte Minims Chloramphenicol: 
- om du är allergisk mot aktiv substans (kloramfenikol) eller något annat innehållsämne i detta 

läkemedel (anges i avsnitt 6). 

 

Varningar och försiktighet 
Tala med läkare innan du använder Minims Chloramphenicol. 
 

Andra läkemedel och Minims Chloramphenicol 
Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. 
 

Graviditet, amning och fertilitet 
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare 
innan du använder detta läkemedel. Läkaren kan besluta sig för att ordinera dessa droppar eller välja 
ett annat alternativ. 
 

Kontaktlinser 
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Läkaren ber dig att avlägsna dina kontaktlinser före dropparna ges. Information om preparatets effekt 
på kontaktlinser saknas. Kontaktlinser skall därför inte användas förrän effekten av dropparna har 
försvunnit. 
 

Körförmåga och användning av maskiner 
Såsom med alla ögondroppar kan du få dimsyn efter att dropparna droppats i ögat. Vänta tills din syn 
är klar innan du kör eller använder maskiner. 
 
 
3. Hur du använder Minims Chloramphenicol 
 
Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. 
 
Dropparna kommer i speciella ”Minims” engångsbehållare för behandling av båda ögonen om 
nödvändigt. Endosbehållarna ska kasseras efter användning. 
 
Dosering 

 Vanlig dos för vuxna är 1 eller flera droppar i det infekterade ögat. 

 Dosen för barn är 1 droppe vid behov. 
 

Hur ögondropparna ges  
Om du droppar i ögondropparna själv bör du noggrant följa följande anvisningar: 
 
1. Tvätta händerna 
2. Använd en spegel för att kunna se vad du gör. 
3. Torka ögonen omsorgsfullt med hjälp av en pappersnäsduk och vrid av korken på Minims-

endosbehållaren. 
4. Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppa sedan omsorgsfullt 1 eller 2 droppar i 

fickan mellan ögat och det inre ögonlocket. 
5. Slut ögat och blinka några gånger för att försäkra dig om att vätskan fördelas över ögats yta. 
6. Slut ögonen. Det rekommenderas att du försiktigt trycker på den inre ögonvrån under 

3 minuter. Detta hjälper till att förhindra att vätskan rinner ner i näsa och svalg och 
rekommenderas särskilt för barn, äldre och patienter som tillhör någon riskgrupp.  

7. Upprepa steg 4,5 och 6 på andra ögat. Kassera sedan Minims-endosbehållaren även om det 
skulle finnas kvar lite lösning. 

 
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar 
från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker.  
 
Kontakta läkare om dina ögon blir sämre  eller om de inte blir bättre efter att du använt dropparna 
under några veckor.  
 

Om du har använt för stor mängd av Minims Chloramphenicol 
Det är mycket osannolikt att en överdos skulle inträffa. Om du plötsligt börjar må dåligt efter 
användning av dropparna ska du omedelbart rådfråga läkare eller kontakta närmaste akutmottagning. 
 

Om du har glömt att använda Minims Chloramphenicol 
Använd dropparna så snart som möjligt och fortsätt sedan som vanligt. 
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 
 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare. 
 
 

4. Eventuella biverkningar 
 
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få 
dem. 
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Följande biverkningar kan förekomma: 
 

 övergående irritation  

 sveda 

 stickande  

 klåda 

 utslag. 
 
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna information. 
 
 

5. Hur Minims Chloramphenicol ska förvaras  
 
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. 
 
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven 
månad. 
 
Förvaras i kylskåp (2

o
C-8

o
C). Får ej frysas.  

 
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 
 
Dropparna kommer i speciella ”Minims” engångsbehållare för behandling av båda ögonen om 

nödvändigt.  En öppnad endosbehållare ska användas genast och förstöras med kvarvarande 

lösning omedelbart efter användningen. 
 
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man 
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 
 

Innehållsdeklaration 
- Den aktiva substansen är kloramfenikol 5 mg/ml.  
- Övriga innehållsämnen är borax, borsyra, sterilt vatten. 
 
Detta läkemedel är förpackat i endosbehållare och innehåller därför inget konserveringsmedel. 
 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Minims Chloramphenicol ögondropparna är förpackat i endosbehållare av plast med vridbart 

draglock. 
Förpackningsstorlek: 20 x 0,5 ml 
 
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 
 

Innehavare av godkännande för försäljning  
BAUSCH & LOMB U.K. LIMITED  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames  
Surrey, KT2 6TN – Storbritannien 
 
Tillverkare 
Laboratoire Chauvin S.A.  
Z.I. Ripotier 
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07200 Aubenas - Frankrike 
 

Ombud 
Bausch & Lomb Nordic AB 
Söder Mälarstrand 45 
SE-118 25 Stockholm 
Sverige 
 

Denna bipacksedel ändrades senast 29.08.2014 
 


