
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót! 

Elnevezés: OCUflash® blue tartósítószer-mentes oldatos szemcsepp

Gyógyszerforma: oldatos szemcsepp
Gyártó: UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Bratislava, Szlovák Köztársaság 
Összetétel: 1 ml oldat 7 mg nátrium-kloridot tartalmaz 
Segédanyagok:  dinátrium-edetát-dihidrát, kálium-klorid, magnézium-klorid-he-
xahidrát, poliszorbát 80, szemvidítófű tinktúra (tinctura euphrasiae), bórax, nátri-
um-hidroxid, injekcióhoz való víz. 

Mi az OCUflash blue és mire használható?

Az OCUflash blue tartósítószer-mentes szemcsepp, orvosi szemvidítófű kivona-
tát tartalmazó izotóniás pufferoldat. A szem kimosására, irritáció esetén nyugta-
tásra alkalmazható. 
Az orvosi szemvidítófű kivonata gyulladásgátló, fertőtlenítő és adsztringens (öss-
zehúzó) hatású. Az orvosi szemvidítónak ezek a tulajdonságai régóta ismertek, 
nyugtatják a szemet, valamint jótékonyan hatnak a szemhéj és a kötőhártya nem 
fertőző gyulladásának megelőzése, illetve kiegészítő kezelése során. 
Az öblítő oldat kiválóan alkalmas a szembe került bármilyen idegen test eltávolí-
tására. Orvosi javallat nélkül is alkalmazható a szem gyors kimosására, csepeg-
tetésre, vagy a szemhéj borogatására. 

Az OCUflash blue nem tartalmaz tartósítószert, így alkalmazható érzékeny szem 
esetén is.

Gyakorlati alkalmazásai például:
1. a szem belső nyomásának mérése és gonioszkópia utáni csepegtetésre, 
2. a szem kimosására, idegen test, por vagy klóros víz eltávolítására, 
3. fluoreszceines oldatok maradékainak kimosására, 
4. nyálkás és gennyes váladékok kimosására,
5. kemény kontaktlencse viselését követő szemkimosásra, 
6. elsősegély-nyújtásra a kötőhártyát ért, sav vagy lúg általi marás esetén (mész, 
malter), 
7. a kötőhártya egyes, főleg nem fertőző gyulladásainak kiegészítő kezelésére, 
krónikus kötőhártya-gyulladás kezelésére, 
8. a szem környékén (szemhéjon, szempillán) használt kozmetikai termékek el-
távolítására. 

Az szemcseppet felnőttek, serdülők és gyermekek egyaránt használhatják. Te-
kintettel a készítmény megbízhatóságára, újszülöttek, csecsemők, terhes nők és 
szoptatós anyák esetében is alkalmazható.

Mit kell tudni az OCUflash blue használata előtt?

Az egyes összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén a készítmény haszná-
lata ellenjavallt. Amennyiben a beteg egyidejűleg más szemcseppet vagy szem-
kenőcsöt is használ, azt legkevesebb 5 perccel az készítmény alkalmazása után 
lehet alkalmazni.

Hogyan kell alkalmazni az OCUflash blue-t?

A szem megnyugtatására, valamint a szemhéj és a kötőhártya nem fertőző gy-
ulladásának megelőzésére az alsó kötőhártyazsákba kell cseppenteni 1-2 csep-
pet, naponta 1-4 alkalommal. Az OCUflash blue hosszá távon is alkalmazható.

Kontaktlencse viselők

Az OCUflash blue kontaktlencsékkel egyidejűleg is alkalmazható.

Mire ügyeljünk használatkor

Első használat előtt javasolt, hogy az első cseppentést próba képpen ne a szem-
be végezze, mivel a flakon erős nyomás hatására nagyobb mennyiségű olda-
tot ereszthet ki.
A következő csepp kinyomásához engedni kell, hogy levegő szívódjék a műa-
nyag flakonba, és az visszanyerje eredeti alakját.

A készítmény használatának módja:
 

1.Vegye ki az OSD cseppentőfejjel ellátott flakont a papírdobozból.



2. Az első használat előtt távolítsa el a cseppentőfejről a bizton-
sági gyűrűt.

3 Vegye le a cseppentőfej védőkupakját.

4. Hajtsa hátra a fejét, fordítsa a műanyag flakont aljával fel-
felé, a mutatóujjával finoman húzza le az alsó szemhéját, 
cseppentse be az előírt számú cseppet, majd lassan csukja 
be szemét, hogy az egyenletesen szétfolyjon az egész sze-
mében

Használat közben vigyázzon, hogy a cseppentő ne érjen sem a szeméhez, sem 
a pillájához. A csepegtetés befejeztével szorosan helyezze vissza a flakonra a 
védőkupakot, hogy megakadályozza a csepegtetőfej végének esetleges szen-
nyeződését.

Nem kívánt mellékhatások: 

Az készítményt a szervezet nagyon jól tűri. Ritkán, közvetlenül az alkalmazás 
után előfordulhat átmeneti égető érzés. Allergiás reakciót is kiválthat. 

Figyelmeztetés: Az OCUflash blue nem befolyásolja a gépjárművezetéshez, 
gépek kezeléséhez és nagy magasságban végzett tevékenységhez szükséges 
figyelmet, de a becseppentést követően átmeneti homályos látást idézhet elő, 
ezért az említett tevékenységeket csak az átmeneti hatás megszűnése után le-
het folytatni. 
Ha gyermeke véletlenszerűen fogyasztana a készítményből, forduljon orvoshoz. 

Kölcsönhatások: Eddig nem ismertek.

Tárolás:

A készítmény legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
Védje a hidegtől és a fagytól. 
Gyermekektől elzárva tartandó.
A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne használja. 
A felbontott csomagolást 3 hónapon belül használja el.

Csomagolás: 1x10 ml 
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