
NÁVOD K POUŽITÍ

SENSIVIT®

Sodná sůl karmelózy 3 mg/ml
Oční/nosní kapky, roztok

1. Co je SENSIVIT a na co se používá
Oko
SENSIVIT (oční kapky) je přípravek se zvlhčujícím a uklidňujícím účinkem. 
Roztok stabilizuje všechny tři vrstvy slz (slzného filmu) na povrchu oka. Ob-
sahuje sodnou sůl karmelózy, která svými vlastnostmi vytváří na povrchu ro-
hovky a spojivky dočasný ochranný film, zvlhčuje povrch oka a stabilizuje 
vodní složku slz. SENSIVIT obsahuje vitamin A, který posilňuje vnitřní (mu-
kózní) složku slzného filmu a spolu s vitamínem E zlepšuje výživu rohovky 
a spojivky. Látky obsažené v přípravku také posilňují zevní (lipidovou) slož-
ku slzného filmu.
SENSIVIT (oční kapky) se používá jako podpůrná léčba při snížené tvorbě slz 
a ke zmírnění příznaků syndromu suchého oka. SENSIVIT se může použít:
-  Při snížené tvorbě slz, při syndromu suchého oka (keratokonjunktivitis 

sicca)
-  Při poranění rohovky nebo spojivky
-  Po operacích oka
-  Při nepříjemných pocitech (štípání, pálení, pocit písku v očích) doprová-

zejících prostá podráždění oka větrem, prachem, kouřem, znečistěným 
ovzduším atd.

-  Při zvýšené únavě očí způsobené dlouhodobým čtením, řízením motoro-
vých vozidel, sledováním obrazovky televize nebo monitoru počítače a při 
měnící se ostrosti zrakové v průběhu dne

Nos
SENSIVIT (nosní kapky) obsahují zvlhčující látku sodnou sůl karmelózy, kte-
rá vytváří dočasnou ochrannou bariéru na sliznici nosu, zároveň ji zvlhču-
je, uklidňuje a ošetřuje. SENSIVIT dále obsahuje vitamín A a E, které působí 
jako antioxidanty. Místní aplikace vitamínu A vede k regeneraci buněk slizni-
ce nosu a zároveň chrání před infekcemi.
SENSIVIT (nosní kapky) se používá ke snížení pocitu sucha v nosu a k re-
generaci podrážděné nosní sliznice. Lokální aplikace vitamínu A vede k re-
generaci buněk sliznice nosu a zároveň chrání před infekcemi. SENSIVIT se 
používá ke zmírnění symptomů při akutní a chronické rýmě, atrofické rýmě, 
při erozích a vředech nosní přepážky, při proděravění nosní přepážky a v po-
operačním období (seroplastika, adenotomie).
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.

2. Co potřebujete vědět před tím, než použijete SENSIVIT
Nepoužívejte SENSIVIT pokud jste alergický/á na kteroukoliv složku tohoto 
přípravku. Přípravek se nesmí podávat těhotným ženám a kojícím matkám.
SENSIVIT není vhodný pro děti do dvou let věku.
Pokud v současnosti používáte i jiné oční kapky, doporučuje se dodržet ale-
spoň 5 minutový interval mezi aplikací jednotlivých přípravků.

3. Jak používat SENSIVIT
SENSIVIT oční/nosní kapky by neměl být používán k souběžné léčbě očí 
i nosu zároveň.
Oko
Jestliže lékař neurčí jinak, aplikuje se obvykle do spojivkového vaku oka 
1 kapka 1x až 3x denně.
U dětí určí dávkování lékař individuálně.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.
Pacient odstraní ochranný uzávěr, mírně zakloní hlavu, obrátí lahvičku 
vzhůru dnem a stiskem plastové lahvičky kápne do spojivkového vaku pře-
depsaný počet kapek. Při aplikaci se nemá dotknout oka ani řas. Nakonec je 
nutné po nakapání přípravku do oka uzávěr pevně zašroubovat, aby se za-
bránilo případnému znečištění (kontaminaci). Lahvička se skladuje ve svis-
lé poloze.
Upozornění:
Těsně po aplikaci přípravku do oka se může objevit neostré vidění. Nedopo-
ručuje se proto 20 minut po aplikaci přípravku do oka řídit motorové vozidlo, 
obsluhovat stroje nebo pracovat ve výšce.



Současně s používáním přípravku nelze nosit měkké kontaktní čočky. Tvrdé 
kontaktní čočky mají být před nakapáním vyjmuty a mohou být znovu nasa-
zeny do oka nejdříve za 20 minut po nakapání přípravku. Při předepsaném 
dávkování je předávkování prakticky vyloučeno.
Při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte lékaře.
Nos
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka pro děti od 2 do 12 let je ob-
vykle 1 – 2 kapky do nosu 2x denně. Dospělým a dětem od 12 let je doporu-
čená dávka 2 – 3 kapky 2 – 3x denně.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.
Pacient odstraní ochranný uzávěr, mírně zakloní hlavu, obrátí lahvičku 
vzhůru dnem a stiskem plastové lahvičky kápne do nosní dírky předepsaný 
počet kapek. Po nakapání přípravku do nosu je nutno uzávěr pevně zašrou-
bovat, aby se zabránilo případnému znečištění (kontaminaci). Lahvička se 
skladuje ve svislé poloze.

4. Jaké jsou možné vedlejší účinky
Oko
Zřídkavě se bezprostředně po nakapání do oka může vyskytnout přechod-
né mírné pálení. Taktéž může dojít k alergické reakci.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí 
hlaste svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nos
Žádné alergické nebo zánětlivé reakce způsobené přípravkem SENSIVIT 
nebyly zaznamenány.

5. Co SENSIVIT obsahuje
Sodná sůl karmelózy 3 mg/ml, polysorbát 80, hydroxypropylbetadex, alfa-to-
koferolacetát – vitamín E, chlorid sodný, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, 
vitamín A, borax, dihydrát edetanu disodného, benzalkóniumchlorid, čiště-
ná voda.

6. Jak uchovávat SENSIVIT a další informace
Lahvičku uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C.
Chraňte před chladem a mrazem.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po datu použitelnosti, které je uvedeno na štítku nebo na kra-
bičce u symbolu přesýpacích hodin.
Datum použitelnosti (expirace) se vztahuje na poslední den v daném  
měsíci.
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 
obalu. Otevřené balení spotřebujte do 28 dní.
Velikost balení: 1 x 10 ml
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