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HASZNÁLATI UTMUTATÓ 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

S E N S I V I T®

Carmellosum natricum (karmellóz-nátrium) 3 mg/ml Oldatos szemcsepp

Gyártó: 
UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Bratislava, Szlovák Köztársaság 

Jellemzők: 
A SENSIVIT®  nyugtató és nedvesítő hatású készítmény. Az ol-
dat a könnyfilm mindhárom rétegét stabilizálja a szemfelszínen. A 
SEN SIVIT®  karmellóz-nátriumot tartalmaz, amely tulajdonságai-
nak köszönhetően a szaruhártyán és a kötőhártyán ideiglenes kön-
nyfilmet képez, és ez megfelelő nedvesítő hatást vált ki. A SENSI-
VIT® sta bilizálja a könny vizes rétegét. A SENSIVIT®  A-vitamint tar-
talmaz, amely fokozza a könnyfilm belső, mucin rétegének képző-
dését. Az E-vitaminnal együtt javítja a szaruhártya és a kötőhártya 
táp anyag-ellátását. A készítményben található anyagok erősítik a 
könnyfilm külső lipid rétegét is. 

A SENSIVIT® készítmény a csökkent könnytermelés és orvosi javal-
latra a száraz szem szindróma minden fajtájának kiegészítő gyó-
gyítására szolgál. A SENSIVIT®  készítmény minden olyan esetben 
alkalmazható, amikor a szaruhártya és a kötőhártya védelmét el látó 
könny termelésére vagy a nedvesítő filmréteg erősítésére van szük-
ség. 

A készítményt felnőttek, fiatalkorúak és 2 évesnél idősebb gyerme-
kek használhatják.

Ne használja a készítményt: 
A SENSIVIT® készítmény használata nem ajánlott abban az eset-
ben, ha túlérzékeny a hatóanyagára vagy valamelyik segédanyag ra. 
A készítményt nem használhatják terhes nők és szoptatós anyák. A 
SENSIVIT®  2 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas.
Amennyiben egyéb szemészeti készítményt is alkalmaznia kell egy-
idejűleg, legkevesebb 5 perc teljék el az egyes készítmények alkal-
mazása között.

Alkalmazás: 
Amennyiben az orvos másként nem rendeli, általában a kötőhár-
tyazsákba kell cseppenteni 1 cseppet, naponta 1-3 alkalommal. 
Gyer mekeknél az alkalmazást az orvos egyénre szabva írja elő. 
A készítményt felnőttek, fiatalok és gyermekek 2 éves kortól egya-
ránt használhatják.

Felbontás után a készítmény készen áll az alkalmazásra. A beteg 
lecsavarja a védőkupakot, kissé hátrahajtja a fejét, a kis műanyag 
flakont aljával felfelé fordítja, és a flakon összenyomásával megfe-
lelő számú szemcseppet csepegtet az alsó kötőhártyazsákba. Kér-
jük, figyeljen arra, hogy a cseppentő ne érjen sem a szeméhez, 
sem a pillájához. Végül szorosan tekerje vissza a kupakot, hogy 
megelőzze az oldat esetleges szennyeződését. A flakont függőle-
ges  helyzetben tárolja. 

Figyelmeztetés: 
Közvetlenül az alkalmazás után előfordulhat homályos látás, ezért 
az alkalmazást követő 20 percen belül tartózkodni kell a gép-
járművezetéstől, a gépek kezelésétől és a nagy magasságban vég-
zett munkától.
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A készítmény használatával egyidejűleg nem lehet lágy kontaktlen-
csét viselni. A kemény kontaktlencsét cseppentés előtt ki kell venni 
és csak 20 perc elteltével visszatenni. A készítmény rendelte tés-
sze rű használata esetén gyakorlatilag kizárt a túladagolás lehető-
sége. Ha gyermeke véletlenszerűen fogyasztana a készítményből, 
forduljon orvoshoz. 

Lehetséges mellékhatások: 
Ritkán előfordulhat, hogy a készítmény közvetlenül a használat után 
enyhén égető érzést vált ki. Túlérzékenységi reakciót is kiválthat. 
Az esetlegesen előforduló mellékhatásokról, vagy más, szokatlan 
tünetek megjelenéséről tájékoztassa az orvosát vagy gyógyszeré-
szét.

Összetétel: 
Carmellosum natricum (karmellóz-nátrium) 3 mg/ml
Segédanyagok: Polysorbatum 80 (poliszorbát 80), Hydroxypropyl-
betadexum (hidroxipropil-betadex), Alfa-tocopherylisacetas (alfa-to-
koferol-acetát – E-vitamin), Natriichloridum (nátrium-klorid), Mac-
rogolglycerolihydroxystearas (makrogol-glicerol-hidroxisztearát), 
VitaminumA (A-vitamin), Borax (bórax), Dinatriiedetasdihydricus (di-
nátrium-edetát-dihidrát), Benzalkoniichloridum (benzalkónium-klo-
rid), Aqua ad iniectabilia (injekcióhoz való víz)

Hogyan tárolja a SENSIVIT® -et?
A készítmény az eredeti csomagolásban legfeljebb 25 °C-on táro-
landó. 
Védje a hidegtől és a fagytól. 
A készítmény gyermekektől elzárva tartandó.
Ne használja a készítményt a lejárati időn túl!
A lejárati idő a feltüntetett hónap utolsó napjára vonatkozik.

Figyelmeztetés: 
A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne 
használja.
A felbontott flakon tartalmát 28 napon belül használja el. 

Csomagolás: 1 x 10 ml

UNIMED PHARMA spol. s r.o.,Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
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www.unimedpharma.eu
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