
Sterilní, zvlhčující oftalmický roztok s hyaluronátem 
sodným 0,4% 10 ml lahvička

Složení: Hyaluronát sodný 0,4%, dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihy-
drogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda.

Zdravotnický prostředek. Bez konzervačních látek.

Co obsahují Okuzell forte oční kapky? 
OkuZell forte oční kapky jsou sterilní oční roztok. 
Balení obsahuje jednu lahvičku o objemu 10 ml, která 
odpovídá více než 250 kapkám a je vybavena inova-
tivním a patentovaným vícedávkovým Oftalmickým 
stlačovacím dávkovačem (OSD) bez konzervačních 
látek.
OSD zaručuje, že škodlivé bakterie se nedostanou do 
roztoku, který zůstává sterilní po dobu až 120 dnů po 
prvním použití.

Co jsou oční kapky Okuzell forte?
OkuZell forte oční kapky jsou 0,4% oftalmický 
roztok vysokomolekulárního hyaluronátu sodného, 
získaného biotechnologickou syntézou. Hyaluronát 
sodný má mukomimetické, mukoadhezivní a viskoe-
lastické vlastnosti, které zlepšují stabilitu slzného 
povlaku a udržují oční povrch zvlhčený, hydratovaný 
a chráněný.

kdy by měly být oční kapky Okuzell forte 
užívány?
Zvlhčující a ochranné vlastnosti hyaluronátu sodného 
nabízejí úlevu při podráždění, pocitu suchosti, pálení a 
pocitů cizího tělíska v očích v důsledku vlivů okolního 
prostředí jako je vítr, slunce, suchý vzduch, slaná voda, 
kouř, nadměrné světlo, klimatizace, vytápění, dlou-
hodobé používání počítače nebo v případě oční ope-
race, konjunktivitidy nebo častého a dlouhodobého 
používání kontaktních čoček.

Jak používat oční kapky Okuzell forte?
1 kapka do každého oka 2-3 krát denně, dle potřeby.

Vytlačte jednu kapku do oka tak, že lehce mačkáte 
lahvičku. 

Preventivní opatření a varování
•	 Nepoužívejte kapky, pokud je lahvička poškozená.
•	 Nepoužívejte paralelně s produkty obsahujícími 

kvartérní amoniové soli.
•	 Nepoužívejte v případě citlivosti na kteroukoli z 

obsažených látek.
•	 Nepoužívejte po datu expirace, uvedeném na 

lahvičce a vnějším obalu.
•	 Nedotýkejte se oka špičkou lahvičky.
•	 Po podání může být ve výjimečných případech 

pozorováno dočasné mírně rozmazané vidění kvůli 

viskozitě roztoku. Proto je vhodné počkat několik 
sekund před každou činností, která vyžaduje ostré 
vidění.

•	 Vyčkejte s podáním jiných očních léků pro vnější 
použití nejméně 10-15 minut.

•	 lahvičku zlikvidujte 120 dní po prvním otevření.
•	 Po užití zlikvidujte lahvičku náležitým způsobem.
•	 Neponechávejte v dosahu dětí. 
•	 Nepolykejte.
•	 Tento výrobek je určen výlučně pro oftalmické 

použití.
•	 Skladujte při pokojové teplotě. 
•	 Produkt je obvykle určen k nepřetržitému 

používání po dobu nejvýše 30 dnů; Pokud příznaky 
přetrvávají, poraďte se s lékařem.

•	 Výrobek obsahuje fosfáty. u některých pacientů 
s významně poškozenou rohovkou byly hlášeny 
vzácné případy kalcifikace rohovky při použití 
očních kapek obsahujících fosfáty. Proto se 
nedoporučuje použití u pacientů se závažným 
poškozením povrchu rohovky (výrazná eroze nebo 
vřed rohovky).

Další informace:
Pharmaselect CZ s.r.o.,
Rudka 123, 664 83 Rudka
e-mail: info@pharmaselect.cz
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Sterilný zvlhčujúci roztok s hyaluronátom sodným 0,4 
%, fľaštička 10 ml

zloženie: Hyaluronát sodný 0,4 %, dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihy-
drogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, voda.

Zdravotnícka pomôcka. Bez konzervačných látok.

Opis balenia a roztoku.
Očné kvapky OkuZell forte sú sterilný očný roztok. 
Balenie obsahuje jednu 10 ml fľaštičku, čo je ekviva-
lent 250 kvapiek. Fľaštička je vybavená inovatívnym 
a patentovaným dávkovacím prvkom Ophtalmic 
Squeeze Dispenser (OSD) bez ochranného krytu.
OSD zabraňuje preniknutiu škodlivých baktérií do 
roztoku, ktorý zostáva sterilný až 120 dní od prvého 
otvorenia.

Čo sú to očné kvapky Okuzell forte?
Očné kvapky OkuZell sú 0,4 % očný roztok s hyalu-
ronátom sodným s vysokou molekulovou hmotnosťou 
získanou biotechnologickou syntézou. Hyaluronát 
sodný má mukomimetické, mukoadhezívne a viskoe-
lastické vlastnosti, ktoré vylepšujú stabilitu slzného 
filmu a celkové pohodlie a udržiavajú povrch oka 
lubrikovaný, hydratovaný a chránený.

kedy je vhodné použiť očné kvapky
Okuzell forte?
Zvlhčujúce a ochranné vlastnosti hyaluronátu sod-
ného zmierňujú podráždenie, vysychanie, pálenie a 
pocit prítomnosti cudzieho predmetu v očiach, spôso-
bené environmentálnymi vplyvmi, ako je vietor, slnko, 
suchý vzduch, slaná voda, dym, nadmerné svetlo, 
klimatizácia, kúrenie, dlhodobé používanie počítača 
alebo v prípade chirurgického zásahu, zápalu spojiviek 
alebo častého a dlhodobého používania kontaktných 
šošoviek.

Ako používať očné kvapky Okuzell forte?
1 kvapka do každého oka 2-3 krát denne, podľa 
potreby.

Vyviňte mierny tlak na telo fľaštičky a kvapnite do oka 
jednu kvapku.

Varovania a upozornenia
•	 Ak je nádoba poškodená, produkt nepoužívajte.
•	 Nepoužívajte súčasne s prípravkami, ktoré obsahu-

jú kvartérne amóniové soli. 
•	 Nepoužívajte, ak ste precitlivený na ktorúkoľvek 

zo zložiek.
•	 Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uve-

dený na fľaštičke a na vonkajšom obale.
•	 Špičkou fľaštičky sa nedotýkajte oka.
•	 Po podaní sa v zriedkavých prípadoch môže pre-

javiť dočasné mierne rozmazanie videnia z dôvodu 
viskozity roztoku. Je preto vhodné počkať niekoľko 
sekúnd pred zahájením akejkoľvek činnosti, ktorá 
vyžaduje ostré videnie.

•	 Pred podaním ďalších očných liekov by malo 
uplynúť najmenej 10 až 15 minút.

•	 Po 120 dňoch od prvého otvorenia fľaštičku 
zlikvidujte.

•	 Po spotrebovaní zlikvidujte fľaštičku vhodným 
spôsobom.

•	 uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
•	 Nepožívajte.
•	 Tento produkt je určený výhradne na očné použitie.
•	 Skladujte pri izbovej teplote. 
•	 Produkt je za normálnych okolností určený 

na súvislé používanie nie dlhšie ako 30 dní; ak 
symptómy pretrvávajú, navštívte lekára.

•	 Produkt obsahuje fosfáty. u niektorých pacien-
tov s výrazne poškodenou rohovkou boli počas 
používania očných kvapiek s obsahom fosfátov 
zaznamenané veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie 
rohovky; z toho dôvodu neodporúčame používanie 
očných kvapiek u pacientov s vážnym poškodením 
povrchu rohovky (napríklad erózia alebo ulcerácia 
rohovky).

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Pharmaselect Sk s.r.o.,
Rudka 123, 664 83 Rudka
e-mail: info@pharmaselect.cz

Dátum revízie: 08/2017
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