
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 
 

Fotil 5 mg/ml + 20 mg/ml ögondroppar, lösning 
Fotil 5 mg/ml + 20 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare 
Fotil forte 5 mg/ml + 40 mg/ml ögondroppar, lösning 
Fotil forte 5 mg/ml + 40 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare 
 
Timolol/pilokarpinhydroklorid 
 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 
− Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 
− Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
− Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina.  
− Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad Fotil och Fotil forte är och vad det används för 
2. Innan du använder Fotil eller Fotil forte 
3. Hur du använder Fotil och Fotil forte 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Fotil och Fotil forte ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 
 
 
1. VAD FOTIL OCH FOTIL FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 
 
Timolol är en beta-blockerare som sänker trycket i ögat genom att minska inflödet av kammarvatten 
det vill säga vätskan i främre ögonkammaren. Pilokarpin sänker trycket i ögat genom att underlätta 
utflödet av kammarvätska från främre ögonkammaren. 
Fotil och Fotil forte används mot högt tryck i ögat vid kronisk grön starr (glaukom), där 
kammarvinkeln är öppen och kombinationsbehandling rekommenderas. 
 

 
2. INNAN DU ANVÄNDER FOTIL OCH FOTIL FORTE 
 
Använd inte Fotil eller Fotil forte 
− om du har astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak 
− om du har mycket låg puls, obehandlad hjärtsvikt, allvarligt hjärtblock, inflammation i 

regnbågshinnan 
− om du är allergisk (överkänslig ) mot timolol, pilokarpin eller något av övriga innehållsämnen i 

Fotil eller Fotil forte. 
 
Var särskilt försiktig med Fotil och Fotil forte  
− Om du har eller tidigare haft svårbehandlad diabetes, svår hjärtsvikt eller allergier bör rådgöra 

med läkare innan behandlingen påbörjas.  
− En kraftig allergisk reaktion kan förstärkas av denna typ av medicin. 

 
Användning av andra läkemedel 



Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. 
Behandlade läkare bör känna till sådan samtidig medicinering. Läkemedel innehållande verapamil, 
barbitursyrederivat, kinidin eller cimetidin bör undvikas. 
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 
receptfria sådana. 
 
Graviditet och amning 
Risk finns att fostret påverkas. Rådgör alltid med läkare före användning av Fotil/Fotil forte under 
graviditet. 
Okänt om Fotil går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning 
under amning. 
 
Körförmåga och användning av maskiner 
Fotil och Fotil forte kan ge dimsyn, ögonirritation och nedsatt mörkerseende. Därför bör 
försiktighet iakttas vid bilkörning, framför allt i mörker. 
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete 
som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är 
användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa 
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för 
vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 
 
Viktig information om något innehållsämne i Fotil och Fotil forte 
Fotil och Fotil forte i droppflaska bör ej användas av personer med mjuka kontaktlinser eftersom 
konserveringsmedlet bensalkonklorid kan ge brunfärgning av mjuka linser. Före indroppning tas 
linserna ut och sätts inte in förrän efter 15 minuter. 
 
 
3. HUR DU ANVÄNDER FOTIL OCH FOTIL FORTE 
 
Använd alltid Fotil och Fotil forte enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som 
avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är en droppe i ögat morgon och kväll. Rådfråga läkare 
eller apotekspersonal om du är osäker. 
 
Bruksanvisning 
Endosbehållaren öppnas genom att vingen vrids av. Utförlig bruksanvisning finns på förpackningen 
för endosbehållaren.  
 
Ögondroppsflaskan är personlig. Använd ej grumlig lösning. 
 
Före användning: 
Tvätta händerna. Välj den position som känns mest naturlig för dig (t.ex. sitt ner, lägg dig på rygg, 
stå framför spegeln). 
 
Applicering: 

1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir 
förorenat. 



 
2. Luta huvudet bakåt och håll 
flaskan ovanför ögat. 

 
 
3. Dra undre ögonlocket nedåt, rikta 
blicken uppåt och pressa ut en droppe 
i ögat. 

 
 
4. Slut ögat och tryck med pekfingret 
i den inre ögonvrån under ca en 
minut. På så sätt undviker du att 
ögondroppen rinner ner i tårkanalen. 
Tillslut flaskan. 

 
 
Praktiskt tips: ha gärna flaskan på nattduksbordet och droppa morgon och kväll i samband med att 
du stiger upp/lägger dig. 
 
Om du har använt för stor mängd av Fotil eller Fotil forte 
Om du tagit för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen (tel 112). 
 
Om du har glömt att använda Fotil eller Fotil forte 
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 
 
 
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Fotil och Fotil forte orsaka biverkningar men alla användare behöver 
inte få dem. 
 
Vanliga (fler än 1 användare av 100): huvudvärk, ögonsmärta, ökat tårflöde, ögonirritation, 
synstörningar såsom dimsyn, närsynthet, nedsatt mörkerseende. 
 
Mindre vanliga: inflammation i ögat trötthet, yrsel, svimningskänsla, långsam hjärtrytm, 
depression, illamående, andnöd. 
 
Sällsynta (färre än 1 användare av 1000):  
Nedhängande ögonlock, dubbelseende, linsgrumling vid långtidsanvändning, torra ögon, 
inflammation i ögonlocken, näthinneavlossning speciellt hos yngre närsynta patienter, 



bröstsmärtorlågt blodtryck,  rytmrubbningar i hjärtat t ex hjärtklappning, försämrad genomblödning 
i hjärnan, hjärtsvikt, hudutslag,  nässelutslag. 
 
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 
information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
 
5. HUR FOTIL OCH FOTIL FORTE SKA FÖRVARAS 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
 
Oöppnad förpackning förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas.  
Öppnad förpackning kan förvaras vid högst 25°C. 
 
Öppnad droppflaska är hållbar fyra veckor. 
Öppnad endosbehållare används omedelbart och eventuell överbliven lösning kastas. 
Oöppnade endosbehållare i öppnat kuvert är hållbara fyra veckor.  
 
Används före utgångsdatum som anges på packningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven 
månad. 
 
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man 
gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
Innehållsdeklaration 
 
De aktiva substanserna är  
Fotil: timololmaleat motsvarande timolol 5 mg/ml, pilokarpinhydroklorid 20 mg/ml 
Fotil forte: timololmaleat motsvarande timolol 5 mg/ml, pilokarpinhydroklorid 40 mg/ml 
Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumcitrat, hypromellos, vatten för injektionsvätskor. 
Flaskorna innehåller även konserveringsmedlet bensalkonklorid.  
  
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 
Santen Oy, PO Box 33, 33721 Tammerfors, Finland 
 
Information lämnas av  
SantenPharma AB, Solna Torg 3, 171 45 Solna 
 
 
Denna bipacksedel godkändes senast den: 2008-02-26 
 


