
NÁVOD NA POUŽITIE  

 
PRÍBALOVÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 
 

Návod na  použitie, čítajte pozorne! 

 

 
Názov ZP: S E N S I V I T® 

 
 
Forma ZP: Očná roztoková instilácia 
 
Výrobca ZP:  

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika 
 

Zloženie:  
Carmellosum natricum (sodná soľ karmelózy) 3 mg/ml 
Pomocné látky: Polysorbatum 80 (polysorbát 80), Hydroxypropylbetadexum 
(hydroxypropylbetadex), Alfa-tocopherylis acetas (Alfa-Tokoferolacetát – Vitamín E), Natrii 
chloridum (chlorid sodný), Macrogolglyceroli hydroxystearas (Hydroxystearoylmakrogol-
glycerol), Vitaminum A (Vitamín A), Borax (Bórax), Dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu 
disodného), Benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid), Aqua ad iniectabilia (voda na 
injekciu) 

 
 

Charakteristika:  
SENSIVIT® je prípravok s upokojujúcim a zvlhčujúcim účinkom. Roztok stabilizuje všetky tri 
vrstvy sĺz (slzného filmu) na povrchu oka. SENSIVIT® obsahuje sodnú soľ karmelózy, ktorá 
svojimi  vlastnosťami na povrchu rohovky a spojovky vytvára dočasný ochranný film a tak tvorí 
požadovaný zvlhčujúci efekt. SENSIVIT® tak stabilizuje vodnú zložku sĺz. SENSIVIT® obsahuje 
vitamín A. Ten posilňuje tvorbu vnútornej, hlienovitej zložky slzného filmu. Spolu s vitamínom E 
zlepšuje výživu rohovky a spojovky. Látky obsiahnuté v prípravku posilňujú tiež vonkajšiu 
(lipidovú) zložku slzného filmu. SENSIVIT® tak pôsobí proti rýchlemu vysychaniu povrchu oka. 
Tenká vrstva slz na povrchu oka je tak posilnená, poprípade nahradená, vo všetkých troch 
svojich vrstvách. Tím sa výrazne zlepšuje ochranný efekt slz. 

 
Použitie:  

SENSIVIT® sa používa k podpornej liečbe pri zníženej tvorbe sĺz a na odporúčanie lekára u 
všetkých foriem syndrómu suchého oka. SENSIVIT® možno použiť pri všetkých stavoch, 
vyžadujúcich vytvorenie alebo posilnenie ochranného vlhkého filmu na rohovke a spojovke oka. 

 
Nepoužívať v prípade:  

SENSIVIT® sa nesmie používať pri precitlivenosti na účinnú látku, alebo na niektorú pomocnú 
látku prípravku. Prípravok sa nesmie podávať ženám v období tehotenstva a matkám v období 
dojčenia. SENSIVIT® nie je vhodný pre deti mladšie ako 2 roky. 

 
Nežiaduce účinky:  

Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie. 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 SENSIVIT® ako 
posledný a to minimálne 5 minút po aplikácii predchádzajúcich očných kvapiek. Váš lekár by 
mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, poprípade 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. 
U detí určí dávkovanie individuálne lekár. 
Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti od 2 rokov. 

 
 
Upozornenie:  

Tesne po aplikácii prípravku sa môže objaviť neostrené videnie, neodporúča sa preto asi 20 
minút po aplikácii prípravku riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať vo výške. 
Súčasne s používaním prípravku nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky. Tvrdé kontaktné 
šošovky, majú byť pred nakvapkaním vybraté a môžu byť znova nasadené najskôr za 20 minút 
po nakvapkaní prípravku. Pri predpísanom dávkovaní je predávkovanie prakticky vylúčené. 
Pri náhodnom užití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára. 

 
Spôsob na zaobchádzanie so ZP: 

Po otvorení je prípravok pripravený na podanie do oka. 
Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a 
stlačením plastovej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. 
Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné po nakvapkaní prípravku do 
oka uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva 
v zvislej polohe. 

 
Prípravok sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale. Otvorené balenie 
spotrebujte do 28 dní. 

 
 

Balenie:  1  10 ml 
 
Uchovávanie:   

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

 
Dátum poslednej revízie:  Jún 2009 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Oriešková 11, 821 05 Bratislava,  

Slovenská republika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


