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Raleway Regular

Pantone 298 CP

6pt - 6,8pt

C=34 M=14 Y=11 K=34

Raleway Bold

6pt - 6,8pt

100% black

Raleway Medium

10pt - 23pt
135 x 210 mm

Návod k použití

Okuzell

®

classic

oční kapky

0,5 % oční kapky s obsahem, konzervantu (5,0 mg hypromelosy)

Popis
Okuzell classic oční kapky jsou zdravotnický
prostředek, který na rohovce vytváří sterilní,
vysoce elastickou, čirou ochrannou vrstvu. Sestává
výhradně z přírodních složek.

Bezpečnostní opatření a důležitá upozornění
• Nepoužívejte, pokud je lahvička poškozena.
• Lahvičkou se nedotýkejte oka.
• Zabraňte kontaktu s otvorem na lahvičce z důvodu možné kontaminace jejího obsahu.
• Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou z
obsažených složek.
• Nekapejte do oka současně s jinými očními
kapkami.
• Nepoužívejte při zánětu očí.
• Po nakapání se u Vás může dočasně objevit
rozmazané vidění. V takovém případě n
 eřiďte,
neobsluhujte stroje a počkejte, dokud znovu
nezačnete vidět ostře.
• Oční kapky nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti. Doba použitelnosti je uvedena na
štítku lahvičky.

Okuzell classic oční kapky chrání a zvlhčují povrch
oka a zvyšují jeho kluzké vlastnosti. Přinášejí
tak dlouhodobou úlevu při potížích spojených
s mechanickou zátěží, např. při diagnostických
výkonech na oku, při stresujících vlivech životního
prostředí, jakými jsou např. klimatizace, vítr, chlad,
sucho nebo znečištěné ovzduší (např. cigaretový
kouř), ale i při namáhání zraku, např. při nepřetržitém sledování monitoru počítače, mikroskopu
nebo při řízení vozidel.
Návod k použití
Ujistěte se, že ochranný uzávěr na lahvičce není
poškozen. Do každého oka kápněte jednu až dvě
kapky. Pokud máte dlouhodobé potíže, poraďte se
se svým očním lékařem!
Složení
5,0 mg hypromelosy, 0,2 mg 50% roztoku benzalkoniumchloridu, chlorid sodný, bezvodý dihydrogenfosforečnan sodný, heptahydrát monohydrogenfosforečnanu sodného, voda.
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Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
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Velikost balení
Prodejní balení: 1 lahvička k opakovanému použití
po 10 ml.

Oční kapky používejte maximálně 4 týdny od prvního otevření lahvičky.
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Viz návod
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(25 °C) Teplota při skladování

Datum revize textu: 07/2015

Zastoupení v ČR:
Pharmaselect CZ s.r.o.
Vinohrady 53
639 00 Brno, Česká republika

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Německo

0483

