
Informácie o používaní, čítajte pozorne!

OCUhyl C
hyaluronát sodný 1,2 mg/ml
Forma: Očná roztoková instilácia

Výrobca ZP:
UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika

Zloženie:
Natrii hyaluronas (Hyaluronát sodný) 1,2 mg/ml
Pomocné látky: calendullae extractum (extrakt nechtíka lekárskeho), natrii chlori-
dum (chlorid sodný), dinatrii phosphas anhydricus (hydrogenfosforečnan disodný 
bezvodý), kalii chloridum (chlorid draselný), calcii chloridum dihydricum (chlorid vá-
penatý), magnesii chloridum hexahydricus (chlorid horečnatý), aqua ad iniectabile 
(voda na injekciu).

Charakteristika:
OCUhyl C sú sterilné očné kvapky so zvlhčujúcim, upokojujúcim a lubrikačným  
účinkom, určené zvlášť pre citlivé oči. Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej (priro- 
dzene sa vyskytujúca látka v oku i v iných častiach tela) poskytujú tieto kvapky  
efektívnu úľavu a dlhotrvajúci komfort pri pocite suchosti, pálenia alebo únave 
očí. Očné kvapky OCUhyl C sú naviac obohatené prídavkom prírodného extrak- 
tu nechtíka lekárskeho, ktorý má ochranný, protizápalový a regeneračný účinok  
na epitel oka. OCUhyl C neobsahuje žiadne konzervačné ani antimikrobiálne  
prísady, a preto sú tieto kvapky určené i pre ľudí s citlivými očami, ako i pre nosi-
teľov kontaktných šošoviek. OCUhyl C môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Použitie:
OCUhyl C je určený na vonkajšie použitie do oka. Používa sa ako podporná  
liečba pri zníženej tvorbe sĺz, u stavov spojených s pocitom sucha, pocitom cu- 
dzieho telieska v oku, únavou alebo pálením. Používa sa tiež k posilneniu ochran-
ného slzného filmu na rohovke a spojovke oka. OCUhyl C sa môže používať počas 
nosenia kontaktných šošoviek.

OCUhyl C nepoužívať:
OCUhyl C sa nesmie používať pri precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú 
pomocnú látku prípravku.

Nežiaduce účinky:
Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pále-
nie. Tiež sa môže vyskytnúť alergická reakcia.
Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií  
hláste svojmu lekárovi.

Interakcie:
V prípade súčasného používania iných očných kvapiek je potrebné aplikovať 
OCUhyl C ako posledný a to minimálne 5 minút po aplikácii predchádzajúcich 
očných kvapiek. Váš lekár by mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v sú- 
časnosti užívate, prípadne ktoré ste donedávna užívali alebo začnete užívať,  
a to na lekársky predpis i bez neho. Ak užívate aj iné očné prípravky, poraďte sa  
o vhodnosti ich súčasného používania s očným lekárom.

Dávkovanie a spôsob podávania:
Ak lekár neurčí inak, aplikuje sa zvyčajne do spojovkového vaku 1 kvapka 1 až  
3 krát denne, môže sa však používať aj častejšie. U detí určí dávkovanie indivi-
duálne lekár. Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Upozornenie:
Tesne po aplikácii prípravku sa môže objaviť neostré videnie, nedoporučuje sa pre-
to asi 20 minút po aplikácii prípravku riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje 
alebo pracovať vo výške.
Pri náhodnom užití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára.



Spôsob na zaobchádzanie so ZP:

1. Plastovú fľaštičku s OSD uzáverom 
                                                                                                                                                          vyberte z papierového balenia.

2. Pred prvým použitím odstráňte 
                                                                                                                                                          poistný bezpečnostný prúžok OSD uzáveru.

3. Zložte ochranný vrchnák OSD uzáveru. 

4. Zakloňte hlavu dozadu, otočte plastovú fľaštičku 
                                                                                                                                                          hore dnom, ukazovákom jemne potiahnite spodné
                                                                                                                                                          očné viečko, vkvapnite predpísaný počet kvapiek 
                                                                                                                                                          a pomaly zatvorte oko, aby sa OCUhyl C 
                                                                                                                                                          rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu.

Pri aplikácii sa nemá dotknúť špička kvapkadla oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné 
po nakvapkaní prípravku do oka pevne nasadiť ochranný uzáver späť na vrch fľaš-
tičky, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii špičky kvapkadla.

Upozornenie pri aplikácií:
Po každom stlačení plastovej fľaštičky vyjde len jedna kvapka OCUhyl C. Pre ďal-
šiu kvapku treba nechať spätne nasať vzduch do plastovej fľaštičky, aby sa plastová 
fľaštička vrátila do pôvodného stavu.
Prípravok sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.  
Otvorené balenie spotrebujte do 3 mesiacov.

Balenie: 1 × 10 ml

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Chrániť pred chladom a mrazom.
Prípravok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí.
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