
Tooteinfo, lugege hoolikalt! 

OCUhyl C® 

Naatriumhüaluronaat 1,2 mg/ml 

Silmatilgad, lahus 

 

1.Mis on OCUhyl C® ja milleks seda kasutatakse 

OCUhyl C silmatilgad on niisutavad, rahustavad ja libestavad steriilsed silmatilgad, mis on 

mõeldud just tundlikele silmadele. Kuna antud silmatilgad sisaldavad hüaluroonhapet (aine, 

mis esineb naturaalselt silmas ja mujal organismis), leevendavad OCUhyl C silmatilgad 

efektiivselt ja pikaajaliselt kuivust ja kipitustunnet või silmade väsimusest tingitud eba-

mugavustunnet. Lisaks on OCUhyl C silmatilgad rikastatud loodusliku saialilleekstraktiga, mis 

kaitseb silmi ärrituse eest ja aitab silma epiteelil taastuda. OCUhyl C silmatilgad ei sisalda 

säilitusaineid ega antimikroobseid lisandeid. Seetõttu sobivad OCUhyl C silmatilgad ka 

inimestele, kellel on tundlikud silmad või kes kannavad kontaktläätsi. OCUhyl C silmatilkasid 

võivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed. 

OCUhyl C silmatilgad on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks. OCUhyl C silmatilkasid 

kasutatakse täiendava ravina vähenenud pisaratekke korral, võõrkehatunde korral silmas, silma 

väsimuse või ärrituse korral. Silmatilku võib ka kasutada kaitsva kelme toetamiseks silma sarv- 

ja sidekesta pinnal. OCUhyl C silmatilkasid võib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal. 

 

 

2.Mida peab teadma enne OCUhyl C® kasutamist 

 

OCUhyl C silmatilkasid ei tohi kasutada: 

Patsiendi ülitundlikkuse korral toote toimeaine või abiainete suhtes. 

 

Juhul kui OCUhyl C silmatilkadega kasutatakse samaaegselt ka teisi silmatilku, tuleb OCUhyl 

C silmatilku tilgutada silma viimasena ja vähemalt 5 minutit pärast muude tilkade kasutamist. 

Teie arst peaks olema informeeritud kõikidest retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida Te hetkel 

kasutate, hiljuti kasutasite, või kavatsete kasutama hakata. Kui Te kasutate ka muid 

silmapreparaate, peaksite arutama nende üheaegse kasutamise sobivust silmaarstiga. 

 

3.Kuidas OCUhyl C®-d kasutada 

Kui Teie arst ei ütle Teile teisiti, siis OCUhyl C silmatilku tilgutatakse tavaliselt silma 

konjunktivaalkotti 1 tilk 1–3 korda päevas, kuid seda võib kasutada ka tihedamini. Kasutamine 

lastel on individuaalne ja selle otsustab arst. 

OCUhyl C silmatilkasid tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed. 

 

Kasutusviis: 

 

 

 

 

 

1. Võtke plastpudel 

koos korgiga 

pakendist välja. 

2.  Enne esmakordset 

kasutamist eemaldage korgilt 

kaitseriba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoiatus kasutamisel: 

Enne esimest kasutuskorda on soovitatav tilgutada esimene tilk lahust silmast välja poole. 

Tugev ja ebaühtlane pudelile vajutamine võib põhjustada lahuse joana väljumise. Seda on vaja 

teha vaid enne esmakordset kasutamist, pärast pudeli esmast avamist. 

Järgmiste tilkade tilgutamiseks laske õhul tagasi pudelisse tungida, kuni pudel on tagasi saanud 

oma algse kuju ning seejärel tilgutage järgmine tilk. 

Vahetult pärast toote kasutamist võib patsient tajuda nägemise ähmasust. Seetõttu ei ole pärast 

toote manustamist umbes 20 minuti jooksul soovitatav juhtida mootorsõidukit, töötada 

masinatega ega töötada kõrgustes. 

Juhul kui OCUhyl C silmatilku on kogemata laps alla neelanud, pöörduge kohe oma arsti poole. 

 

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

Harva võib patsient tunda vahetult pärast ravimi silma tilgutamist ajutist, mõõdukat kipitust. 

Esineda võib ka allergiline reaktsioon.  

Antud kõrvaltoimete või teiste ebatavaliste reaktsioonide esinemise korral konsulteerige oma 

arstiga.  

 

5. Mida OCUhyl C ® sisaldab 

Naatriumhüaluronaat 1,2 mg/ml 

Lisaained: saialilleekstrakt, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat,  

magneesiumkloriidheksahüdraat, naatriumatsetaattrihüdraat, naatriumtsitraat, süstevesi. 

 

6. Kuidas säilitada OCUhyl C ® -d ja muu informatsioon 

Säilitage toodet temperatuuril kuni 25 °C. 

Mitte säilitada külmkapis/sügavkülmas. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

OCUhyl C silmatilku ei tohi kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja möödumist. 

Pudeli sisu võib kasutada 3 kuu jooksul pärast avamist. 

3. Eemaldage kork 

 

4. Kallutage pea tahapoole. 

Hoidke pudelit suunaga allapoole 

pöidla ja teiste sõrmede vahel. 

Tõmmake sõrmega kergelt 

probleemse silma alumist silmalaugu 

allapoole, tilgutage silma ettenähtud 

kogus tilku ja sulgege aeglaselt silm, 

et OCUhyl C leviks ühtlaselt üle 

silma pinna. 

 

Kasutamise ajal ei tohi tilguti ots puutuda vastu silma ega 

silmalaugu. Et vältida võimalikku tilguti otsa saastumist, 

asetage pudeli kork pärast kasutamist korralikult tagasi 

tilguti otsa. 

 



Ärge kasutage toodet pärast kehtivusaja lõppemist, mis on märgitud ümbrise sildil või 

kartongpakendil liivakella kujutise kõrval. Aegumiskuupäev viitab viimasele päevale antud 

kuul. 

Pakendi suurus: 1  10 ml 

 

 

UNIMED PHARMA spol s.r.o., Bratislava, Slovaki Vabariik 
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www.unimedpharma.eu  
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