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Ulotka dla pacjenta 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 

 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż 

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. 

 

 

PILOCARPINUM WZF 2%   20 mg/ml, krople do oczu, roztwór 

(Pilocarpini hydrochloridum) 

 

1 ml zawiera jako 

substancję czynną: 20 mg pilokarpiny chlorowodorku oraz 

substancje pomocnicze: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, disodu edetynian, 

sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), alkohol poliwinylowy, wodę oczyszczoną. 

 

Opakowania 

2 butelki po 5 ml. 

 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego  

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 

 

Spis treści ulotki: 

1. Co to jest lek Pilocarpinum WZF 2% i w jakim celu się go stosuje 

2. Zanim zastosuje się lek Pilocarpinum WZF 2% 

3. Jak stosować lek Pilocarpinum WZF 2% 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Przechowywanie leku Pilocarpinum WZF 2% 

6. Inne informacje  

 

1. Co to jest lek Pilocarpinum WZF 2% i w jakim celu się go stosuje 

Lek Pilocarpinum WZF 2% zawiera pilokarpiny chlorowodorek, który zastosowany do oka powoduje 

zwężenie źrenicy i skurcz mięśnia rzęskowego, zmniejsza opór w odpływie cieczy wodnistej w kącie 

przesączania i ułatwia odpływ cieczy z komory przedniej. W ten sposób pilokarpina obniża ciśnienie 

wewnątrzgałkowe. 

Pilocarpinum WZF 2% stosuje się w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i jaskry z wąskim 

kątem przesączania. 

 

2. Zanim zastosuje się lek Pilocarpinum WZF 2% 

 

Nie należy stosować leku Pilocarpinum WZF 2% w przypadku: 

 nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku; 

 stanów, w których zwężenie źrenicy jest niepożądane, np. ostre i przewlekłe zapalenie tęczówki  

i ciałka rzęskowego, zapalenie rogówki i przedniego odcinka błony naczyniowej oraz niektóre 

postaci jaskry wtórnej; 

 stwierdzonego odwarstwienia siatkówki lub odwarstwienia siatkówki w wywiadzie, lub stanów 

predysponujących do odwarstwienia siatkówki. 

 Nie stosować leku podczas karmienia piersią.  

 

 



 

2/4 

 

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Pilocarpinum WZF 2% 

 Należy zachować ostrożność u pacjentów z ostrą niewydolnością serca, astmą oskrzelową, 

chorobą wrzodową żołądka, nadciśnieniem tętniczym, utrudnieniem oddawania moczu, chorobą 

Parkinsona, uszkodzeniem rogówki. 

 Nie stosować leku Pilocarpinum WZF 2% w przypadku założonych miękkich soczewek 

kontaktowych. 

 Podczas stosowania leku lekarz może zalecić przed rozpoczęciem leczenia pilokarpiną badanie 

dna oka, a w trakcie leczenia przeprowadzanie pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz 

oceny pola widzenia.  

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących 

w przeszłości. 

 

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek 

Ciąża 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 

Bezpieczeństwo stosowania pilokarpiny w ciąży nie zostało określone, dlatego lek można stosować 

tylko w przypadkach, gdy lekarz zdecyduje, że jest to konieczne. 

 

Karmienie piersią 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Lek może upośledzać zdolność widzenia i dlatego powinien być stosowany ostrożnie u osób 

prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny. W czasie stosowania leku nie należy prowadzić 

pojazdów mechanicznych po zmroku, ponieważ lek upośledza zdolność adaptacji do ciemności.  

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pilocarpinum WZF 2% 

Ze względu na zawartość w leku chlorku benzalkoniowego, osoby noszące miękkie (hydrofilne) szkła 

kontaktowe powinny je usunąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed 

ponownym ich założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia 

zabarwienie soczewek kontaktowych. 

 

Stosowanie innych leków   

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które 

wydawane są bez recepty. 

Pilokarpina działa przeciwstawnie w stosunku do leków cholinolitycznych (np. rozszerzających 

źrenicę). 

 

3. Jak stosować lek Pilocarpinum WZF 2% 

Pilocarpinum WZF 2% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.  

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.  

 

Lek przeznaczony do stosowania do oczu. 

Dorośli: od 1 do 2 kropli roztworu do worka spojówkowego co 6 do 8 godzin. 

W przypadku stanów nagłych – napadu ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania: 1 kropla do worka 

spojówkowego oka (oczu) co 5 minut do uzyskania zwężenia źrenicy. 

 

Sposób podawania 

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego.  

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie 

zawartości butelki. 

Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). 

Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Jednocześnie z zakropleniem leku należy 
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przez minutę uciskać kanaliki łzowe, aby uniknąć nadmiernego wchłaniania leku i wystąpienia działań 

niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.  

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pilocarpinum WZF 2% jest za mocne lub za słabe, należy 

niezwłocznie zwrócić się do lekarza. 

 

W przypadku zastosowania większej dawki leku Pilocarpinum WZF 2% niż zalecana 

Po przekroczeniu zalecanych dawek (zwłaszcza po przypadkowym wypiciu leku) mogą wystąpić takie 

objawy jak: wzmożone wydzielanie łez, śliny, potu, soku żołądkowego, zwolnienie czynności serca, 

obniżenie ciśnienia tętniczego. W razie wystąpienia działań niepożądanych może być konieczne 

leczenie, np. atropiną. 

W przypadku zakroplenia zbyt dużych ilości leku, jego nadmiar można wypłukać z worka 

spojówkowego przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej. Po przypadkowym spożyciu doustnym 

leku, należy podać 150-200 ml wody do wypicia, spowodować wymioty; lekarz rozważy wykonanie 

płukania żołądka. 

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub 

farmaceuty. 

 

W przypadku pominięcia dawki leku Pilocarpinum WZF 2% 

Należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu 

uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, Pilocarpinum WZF 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego 

one wystąpią. 

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: 

- objawy podrażnienia rogówki (ból, uczucie kłucia, pieczenia w miejscu podania, światłowstręt),  

- przekrwienie spojówek,  

- przemijające bóle głowy (zwłaszcza u pacjentów młodych, którzy rozpoczęli leczenie),  

- łzawienie,  

- zaburzenia widzenia przy słabym oświetleniu,  

- zaburzenia akomodacji (krótkowzroczność),  

- odwarstwienie siatkówki (szczególnie u pacjentów z krótkowzrocznością),  

- krwotoki w obrębie ciała szklistego,  

- zmętnienie soczewki (szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania), 

- niedociśnienie tętnicze,  

- zwolnienie rytmu serca,  

- nadmierne wydzielanie śliny i (lub) potu,  

- wymioty, nudności,  

- biegunka,  

- skurcz oskrzeli. 

U niektórych osób w czasie stosowania leku Pilocarpinum WZF 2% mogą wystąpić inne działania 

niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, 

należy poinformować o nich lekarza. 

 

5. Przechowywanie leku Pilocarpinum WZF 2% 

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25
○
C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla 

dzieci.  

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. 

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż 1 miesiąc.  

Nie należy stosować leku Pilocarpinum WZF 2% po upływie terminu ważności zamieszczonego na 

opakowaniu. 
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6. Inne informacje 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu 

odpowiedzialnego: 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 

tel. (22) 691 39 00 

 

Data opracowania ulotki:  

26.11.2008 r. 

 

 

 

 

 


