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Ciclosporina 1mg/ml col·liri  (IKERVIS ®) 

 
Ikervis® conté el principi actiu ciclosporina.   
 
Ikervis® és un antiinflamatori. Està indicat pel tractament de la queratitis greu en pacients adults amb xeroftalmia 
que no ha millorat amb el tractament amb llàgrimes artificials.  
 

Com s’ha d’administrar? 
 
Ikervis® s’administra per via oftàlmica. S’ha de posar 1 gota, 1 vegada al dia abans d’anar a dormir, en cada ull 
afectat.  
 
S’han d’extremar les precaucions per evitar contaminar el col·liri. S’ha de rentar les mans abans de l’administració. 
 
Retirar les lents de contacte abans de l’administració.  
 
Agitar suaument l’envàs abans de cada administració.  

1. Inclinar el cap enrere. 
2. Tirar de la parpella inferior amb un dit índex i mirar cap a dalt.  
3. Instil·lar una gota en el sac conjuntival, mantenint l’envàs vertical amb el goter cap a baix.  
4. Una vegada aplicada la gota, parpellejar repetides vegades per distribuir el col·liri. Desprès es recomana 

pressionar el sac lacrimal durant un minut i tancar els ulls durant 2 – 3 minuts.  
 
Si s’estan utilitzant altres medicaments oftàlmics, es recomana distanciar les administracions com a mínim 15 
minuts, administrant Ikervis® en l’últim lloc.  
 

Que fer si s’oblida una dosi? 
 
Administrar Ikervis® a la següent dosis, a l’hora habitual. No duplicar la següent dosis ni administrar més de 1 gota 
en cada ull al dia.  
 

Precaucions 
 
La ciclosporina presenta efectes immunosupressors, pel que podria agreujar les infeccions oftàlmiques.  El seu ús 
està contraindicat en pacients amb infecció oftàlmica activa o sospita de la mateixa.  
 
Contraindicat si hipersensibilitat a ciclosporina o a qualsevol component del medicament.  
 
Pot afectar a la capacitat per conduir o utilitzar maquinària.  
 
Les dones en edat fèrtil haurien d’utilitzar anticonceptius eficaços durant el tractament. Consulti al metge si es 
queda embarassada.  
 
Es recomana valorar la necessitat de suspendre la lactància o evitar l’administració en base als beneficis per la mare 
i els riscs pel lactant.  
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Interaccions amb altres medicaments 
 
Alguns medicaments poden interferir amb l’efecte de Ikervis® com els corticoides oftàlmics, que poden produir risc 
de potenciació de la immunosupressió local a l’associar col·liris amb corticoides.  
 
No prengui cap altre medicament sense consultar el seu metge o farmacèutic. 
 
Efectes secundaris 
 
Entre els efectes adversos més freqüents associats a Ikervis® trobem: 
 
- Eritema palpebral 
- Llagrimeig 
- Hiperèmia conjuntival 
- Visió borrosa 
- Edema palpebral 
- Irritació ocular 
- Dolor ocular 
 
Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d’aquest efectes adversos o d’altres. 

 
Conservació 
 
No congelar. Després d’obrir les bossetes d’alumini, s’han de mantenir els envasos unitaris dins d’elles per 
protegir-los de la llum i evitar l’evaporació.  
 
S’ha de rebutjar immediatament després del seu ús qualsevol envàs unitari individual obert amb restes de col·liri. 
Cada envàs unitari és d’un sol ús i conté medicació suficient per administrar 1 gota en 2 ulls (si els 2 ulls estan 
afectats). No guardar el sobrant perquè perd l’esterilitat en obrir l’envàs. 

 
Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs.  La data de caducitat és l’últim dia del mes que 
s’indica. 

 
Si vol saber més pot consultar... 
 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/115990001/P_115990001.html 
 
https://www.lagrimasartificiales.net/ikervis/ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

REYATAZ® 
(Atazanavir) 
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