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OCUflash® blue
oční kapky bez konzervačních látek
                                                                                                                                                                  
1. Co je  OCUflash blue a k čemu se používá
OCUflash blue jsou oční kapky bez konzervačních látek s přídavkem 
 extraktu Světlíku lékařského.  Jsou určeny pro kapání do očí, k výplachům 
očí nebo obkladům. 
Extrakt Světlíku lékařského působí protizánětlivě, dezinfekčně a adstrin-
gentně (svíravě). Tyto charakteristické vlastnosti Světlíku lékařského se už 
dlouhodobě využívají k uklidnění očí, v prevenci a podpůrné léčbě neinfekč-
ních zánětů spojivek a víček.
OCUflash blue se používá jako oční roztok na výplach cizorodých látek 
z oka a při nepříjemných pocitech v oku jako je pálení, řezaní, svědění 
a  pocit cizího tělíska v oku. 
OCUflash blue neobsahuje konzervační látky, proto je ideálním přípravkem 
pro nositele kontaktních čoček nebo pro osoby s citlivýma očima. 
V praxi je možno OCUflash blue použít:
–  k výplachům oka po tonometrii nebo gonioskopii
–  k odstraňování cizích tělísek, prachu a chlórované vody z oka
–  k odplavení zbytků fluoresceinových roztoků
–  k vymývání hlenu a hnisu z oka
–  k výplachům oka při nošení kontaktních čoček
–  jako první pomoc po poleptání očí kyselinou nebo zásadou (vápnem, 

maltou)
–  jako podpůrný prostředek při zánětech spojivek
–  k odstraňování kosmetických přípravků z okolí oka, víček a řas
OCUflash blue mohou požívat dospělí, děti i mladiství. Vzhledem k bezpeč-
nosti přípravku je možno jej podávat i novorozencům, kojencům, těhotným 
ženám a kojícím matkám.

2.  Co potřebujete vědět před tím, než použijete OCUflash blue
Nepoužívejte OCUflash blue, jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku 
tohoto přípravku. 
Pokud v současnosti používáte i jiné oční kapky, časový odstup mezi 
naka páním přípravku OCUflash blue  a dalšího přípravku má být nejméně  
5 minut.

3.  Jak se OCUflash blue používá
Ke zklidnění očí a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů spojivek a víček 
vkapáváme do dolního spojivkového vaku oka 1-2 kapky 1- 4x denně. Při 
výplachu čehokoliv cizorodého z oka aplikujeme roztok až do doby odstra-
nění cizorodé látky či cizích tělísek, popřípadě do zmírnění obtíží. 
OCUflash blue je možné používat dlouhodobě. 

Nositelé kontaktních čoček
OCUflash blue se může používat při současném nošení kontaktních čoček. 

Upozornění před aplikací
1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte
2. Odšroubujte uzávěr se závitem

3. Přidržujte lahvičku směrem dolů mezi palcem a ostatními prsty
4. Před první aplikací se doporučuje jemným stlačením lahvičky zkušebně 

odkápnout první kapku mimo oko, jelikož při silném a nerovnoměrném 
stáčení může roztok vystříknout ve větším objemu

5. Ukazováčkem jemně potáhněte dolní víčko postiženého oka



6. Přibližte konec kapátka k Vašemu oku tak, aby se nedotklo oka nebo oko-
lí oka

7. Jemně stlačte lahvičku, aby do oka vkápla jedna kapka. Potom uvolně-
te dolní víčko a pomalu oko zavřete, aby se OCUflash blue rovnoměrně 
rozprostřel po povrchu oka. Pro další kapku je třeba nechat nasát vzduch 
zpět do plastové lahvičky, aby se vrátila do původního stavu a teprve po-
tom pokračovat v aplikaci do oka doporučeným způsobem. Upozorňuje-
me, že po stlačení může uběhnout několik vteřin, než dojde k vykápnutí 
kapky. Nestláčejte příliš silně.

      
8. V případě potřeby postup opakujte i pro druhé oko.

9. Po použití oklepejte lahvičku bez dotyku na kapátko směrem dolů, aby se 
odstranila přebytečná zůstávající kapka. To je potřebné pro zabezpečení 
sterility následujících kapek.

10. Bezprostředně po použití nasaďte pevně uzávěr zpět na lahvičku.

4. Jaké jsou možné vedlejší účinky
Zřídkavě se bezprostředně po aplikaci může vyskytnout pocit přechodného 
mírného pálení. Může se též vyskytnout alergická reakce. 
V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jakýchkoliv jiných neo-
čekávaných reakcí se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

5.  Co OCUflash blue obsahuje
Chlorid sodný 7 mg v 1 ml, dihydrát edetanu disodného, chlorid draselný, 
hexahydrát chloridu horečnatého, polysorbát 80, extrakt světlíku lékařské-
ho, borax, hydroxid sodný, čištěná voda.

6.  Jak uchovávat OCUflash blue a další informace
Lahvičku uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. 
Chraňte před chladem a mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Nepoužívejte OCUflash blue po uplynutí doby použitelnosti uvedené na 
obalu. Tato doba je uvedena na štítku lahvičky nebo na papírové krabičce 
u ikony přesýpacích hodin. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce.

OCUflash blue nepoužívejte déle jak tři měsíce po prvním otevření lahvičky.

Velikost balení:  1 x 10 ml
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