
Informace pro použití, čtěte pozorně!

hyaluronát sodný 1,2 mg/mll
Oční kapky, roztok

1. Co je  a na co se používá  
 jsou sterilní oční kapky se zvlhčujícím, uklidňujícím a lubrikačním 

účinkem, určené pro zvlášť citlivé oči. Díky obsahu kyseliny hyaluronové (což je 
přirozeně se vyskytující látka v oku a v jiných částech těla), poskytují tyto kapky 
efektivní úlevu a dlouhotrvající komfort při pocitu suchosti, pálení nebo únavy 
očí. Oční kapky  jsou navíc obohaceny přídavkem přírodního extrak-
tu z měsíčku lékařského. Ten má ochranný účinek proti podráždění a regene-
rační účinek na epitel oka.  neobsahuje žádné konzervační ani an-
timikrobiální přísady. Proto jsou tyto kapky určeny také pro citlivé oči a pro no-
sitele kontaktních čoček.  mohou používat dospělí, mladiství i děti.

 je určen pouze k vnějšímu použití. Používá se k podpůrné léčbě 
při nízké produkci slz, při pocitech cizího tělíska v oku, pocitech únavy nebo 
podráždění. Používá se také k posilnění ochranného slzného filmu na po-
vrchu rohovky a spojivky oka.  se může používat i po čas noše-
ní kontaktních čoček. 

2. Co potřebujete vědět před tím, než použijete 
 nesmí být používán při známé přecitlivělosti na účinnou látku 

nebo některé složky přípravku .
V případě současného používání jiných očních kapek je potřebné aplikovat 

 jako poslední, a to minimálně 5 minut po aplikaci předcházejí-
cích očních kapek. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které 
v současné době užíváte, či které jste donedávna užívali nebo začnete uží-
vat, a to na lékařský předpis nebo i bez něj. Pokud užíváte i jiné oční kap-
ky, poraďte se o vhodnosti jejich současného používání s očními kapkami 

 s očním lékařem.
 
3. Jak používat 
Pokud lékař neurčí jinak, lék obvykle vkapáváme do spojivkového vaku oka, 
a to 1 kapku 1x až 3x denně, ale je možno kapat i častěji. U dětí určí dávko-
vání individuálně lékař. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

Návod na použití

1. Plastovou lahvičku s uzávěrem vyjměte z papírového 
    obalu.

2. Před prvním použitím odstraňte bezpečnostní proužek  
    uzávěru.

3. Sejměte ochranný kryt uzávěru.



4. Zakloňte hlavu dozadu. Otočte plastovou lahvičku 
    dnem vzhůru. Prstem druhé ruky jemně potáhněte 
    dolní víčko postiženého oka, vkápněte předepsaný 
    počet kapek a pomalu zavřete oko, aby se  
    rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka.

Při aplikaci se špička kapátka nesmí dotknout oka ani víček. Po aplikaci pří-
pravku je nutné pevně nasadit kryt uzávěru zpět na vrch lahvičky, aby se za-
bránilo případnému znečištění špičky kapátka při přípravě ke kapání do oka.

Upozornění pro aplikaci:
Před prvním použitím se doporučuje jemným stlačením lahvičky nechat vy-
kápnout první kapku mimo oko, protože silné a nestálé stlačování může 
způsobit vystříknutí roztoku.
Pro další kapku je třeba nechat zpětně nasát vzduch do plastové lahvičky, 
aby se plastová lahvička vrátila do původního stavu. Poté pokračujte v do-
poručené aplikaci. 
Upozornění: 
Bezprostředně po aplikaci přípravku může dojít k rozmazanému vidění. Pro-
to není doporučeno řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat 
ve výškách po dobu asi 20 minut po aplikaci přípravku. 
Při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte lékaře.

4. Jaké jsou možné vedlejší účinky
U někoho se bezprostředně po aplikaci může vzácně vyskytnout pocit pře-
chodného mírného pálení. Může se též vyskytnout alergická reakce. 
Jakýkoliv výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neočekávaných re-
akcí ohlaste svému lékaři.

5. Co  obsahuje 
Hyaluronát sodný 1,2 mg/ml
Pomocné látky: extrakt měsíčku lékařského, chlorid sodný, octan sodný,  
 citrát sodný,
chlorid draselný, chlorid vápenatý, chlorid horečnatý, voda pro injekce.

6. Jak uchovávat  a další informace
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Tato doba je uvedena na štítku lahvičky nebo na papírové krabičce u iko-
ny přesýpacích hodin. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uve-
deného měsíce.
Otevřené balení spotřebujte do 3 měsíců.

Velikost balení:  1 x 10 ml
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