Servei de Farmàcia
Tel: 972.27.51.30
Horari: dimarts 12h-14h
dimecres 15:30h-17:30h
i divendres 13h-15h

COL·LIRI DE SÈRUM AUTÒLEG 20%
COMPOSICIÓ (10ml)
Sèrum del pacient 2 ml
Sèrum Fisiològic 8 ml
PER QUÈ SERVEIX AQUEST MEDICAMENT?
El sèrum autòleg és un preparat a base de la seva pròpia sang centrifugada i posteriorment diluïda amb sèrum
fisiològic. S'utilitza per via tòpica per a les següents patologies:
• Després de la cirurgia de la superfície ocular
• Síndrome de sequedat ocular després de trasplantament de còrnia
• Queratopatia neurotròfica
• Defecte epitelial corneal o úlcera corneal persistents
COM L’HE D’ADMINISTRAR?
Cal instil·lar una o dues gotes dins els ulls afectats cada 8 hores, segons criteri mèdic.
• Renti’s acuradament les mans abans de l'administració.
• Separar les parpelles de l'ull i instil·lar al sac conjuntival.
• No tocar el degotador, per tal d'evitar la seva contaminació.
• Rebutgeu el flascó i el contingut als 7 dies d’encetar-lo
COM L’HE DE CONSERVAR?
Conservar en NEVERA i PROTEGIT DE LA LLUM. El flascó proporcionat pel Servei de Farmàcia protegeix de la
llum, però, intenti no exposar-lo a fonts lluminoses.
QUÈ HE DE FER SI M'OBLIDO D’UNA DOSI?
• Administri la dosi que ha oblidat el més aviat possible. Si està pròxima l'hora de la següent dosi, no ho faci i
continuï amb la seva pauta habitual.
• Mai s'administri el doble de dosi per compensar-la
QUÈ HE DE FER PER RECOLLIR EL COL·LIRI? INSTRUCCIONS
• Ha de congelar els col·liris que li lliurin excepte el que s’estigui utilitzant, que l’ha de conservar a la nevera .
• La data de caducitat del col·liri és de 7 dies després de descongelar.
QUINES PRECAUCIONS HE DE TENIR?
• Manteniu el medicament fora de l'abast dels nens.

• Aquest col·liri és d'ús personal. No ha de ser administrat a cap altra persona
QUINS EFECTES ADVERSOS PUC TENIR?
Pot aparèixer una lleugera irritació ocular, cremor, llagrimeig o visió borrosa que desapareixerà passats uns
minuts. Si aquests símptomes persisteixen o fossin intensos comuniqui-ho al seu metge.
CADUCITAT
• El col·liri té una caducitat de 7 DIES des del dia de descongelació i de 3 MESOS al congelador.
• No administri el col·liri després de la data de caducitat que figura a l'envàs.
• Rebutgi la resta del medicament portant-ho al servei de Farmàcia de l’hospital.
QUÈ HE DE FER en cas d'intoxicació O SOBREDOSI?
En tractar-se d'una especialitat d'administració tòpica amb un producte d'origen endogen no existeix en la
pràctica cap risc d'intoxicació sistèmica.
Per a més informació consulti al seu metge o al farmacèutic de l'hospital.

