
UPUTA ZA UPORABU

Uputa za uporabu, pažljivo pročitajte! 

OCUhyl C
natrijev hijaluronidat 1,2 mg/ml

kapi za oko, otopina

Sastav 
1 ml otopine sadrži 1,2  mg natrijevog hijaluronidata.
Pomoćne tvari: ekstrakt nevena, natrijev klorid, kalijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid 
heksahidrat, natrijev hidrogenfosfat, bezvodni, voda za injekcije.

Djelovanje 
OCUhyl C sterilne kapi za oko su preparat koji ima umirujuća svojstva te učinak vlaženja i podmazivanja, 
osobito za osjetljive oči. S obzirom da sadrže hijaluronsku kiselinu (sastojak koji se prirodno nalazi u oku 
i ostalim dijelovima tijela), ove kapi za oko osiguravaju učinkovito olakšanje i dugotrajnu ugodu kod 
suhih i umornih očiju te osjećaja peckanja u očima. OCUhyl C kapi za oko obogaćene su prirodnim 
ekstraktom nevena koji štiti od iritacija i doprinosi bržoj regeneraciji stanica na površini rožnice 
(epitelizacija). OCUhyl C ne sadrži konzervanse i tvari koje imaju antimikrobna svojstva. Ove kapi za 
oko također su namijenjene pojedincima koji imaju osjetljive oči ili nose kontaktne leće. OCUhyl C mogu 
koristiti odrasli, adolescenti i djeca. 

Korištenje 
OCUhyl C je namijenjen samo za vanjsku uporabu. Koristi se kao dodatna terapija kod nedovoljnog 
stvaranja suza, osjećaja stranog tijela u oku, umora i iritacije očiju. Također se koristi u slučajevima koji 
zahtijevaju stvaranje zaštitnog filma na površini rožnice i konjunktive. OCUhyl C može se koristiti za 
vrijeme nošenja kontaktnih leća. 

OCUhyl C se ne smije koristiti: 
u slučaju preosjetljivosti pacijenta na djelatnu tvar ili na bilo koji sastojak OCUhyl C kapi za oko.  

Nuspojave
Vrlo rijetko može se javiti prolazan osjećaj peckanja odmah nakon nanošenja. Također, mogu se javiti 
alergijske reakcije. 
U slučaju pojave nuspojava ili drugih neuobičajenih reakcija obratite se svom liječniku.

Interakcije 
Ukoliko koristite i druge preparate za oko važno je primijeniti OCUhyl C na kraju i s vremenskim 
razmakom od najmanje 5 minuta nakon primjene drugih preparata za oko. Obavijestite svog liječnika 
ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i lijekove dobivene bez 
recepta. Ukoliko koristite i druge preparate za oko, savjetujte se svojim oftalmologom o prikladnosti 
njihove istodobne uporabe.    

Doziranje 
Ako Vaš liječnik nije propisao drugačije, 1 kap 1-3 puta na dan ukapa se u konjunktivalnu vrećicu, ali je 
moguće i češće korištenje. Liječnik će za djecu individualno odrediti dozu.
Preparat mogu koristiti odrasli, adolescenti i djeca.



Upozorenje
Neposredno nakon primjene ovog preparata može doći do prolaznog zamućenja vida, pa se 20 minuta 
nakon primjene ne preporuča upravljanje vozilom, rukovanje strojevima ili rad na visini. 
Ako dijete slučajno upotrijebi preparat, odmah se obratite liječniku.

Način primjene

1. Razmotajte plastičnu bočicu sa zaštitnim čepom.
2. Prije prve uporabe uklonite zaštitnu traku sa zaštitnog čepa.
3. Uklonite poklopac sa zaštitnog čepa.
4. Nagnite glavu unazad. Držite bočicu okrenutu prema dolje između palca i ostalih prstiju. 

Blagim pritiskom ukapajte propisani broj kapi u bolesno oko te ga zatim polagano zatvorite kako 
bi OCUhyl C kapi ravnomjerno obložile površinu oka. 

Tijekom primjene vrh kapaljke ne smije dodirivati ni oko ni očne kapke. Nakon primjene treba 
čvrsto zavrnuti zaštitni poklopac, kako bi se izbjegla kontaminacija. 

Upozorenje za primjenu
Svaki put kada pritisnete plastičnu bočicu, izlazi samo jedna kap. Da biste dobili drugu kap, pustite da 
zrak uđe u bočicu i da se ona vrati u početno stanje. 

Pakovanje
1 bočica x 10 ml

Način čuvanja
Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u hladnjaku/ne zamrzavati. 
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece. 

Rok valjanosti
OCUhyl C se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Nakon prvog 
otvaranja sadržaj bočice ne smije se koristiti dulje od 3 mjeseca.  
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