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Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.
Uschovejte si návod k použití pro případ dalšího použití.
Určený účel: Occusept je zdravotnický prostředek pro podpůrnou léčbu
humánních onemocnění očí. Zlepšuje zvlhčování oka při syndromu suchého oka
různé etiologie, vlivem užívání některých léků nebo vnějších podmínek (vysoká
teplota, vítr apod.). Aplikace viskoelastického roztoku zajišťuje zvlhčování oka,
vede k odstranění cizorodých látek a zklidňuje oči při akutním nebo chronickém
zánětu spojivek (conjunctivitis) neinfekčního původu, při podráždění očí vlivem
vnějších podmínek (slunce, prach, kouř apod.) nebo vlivem nošení kontaktních
čoček a při dlouhodobém zrakovém vypětí. Roztok lze použít pro výplachy očí
při jejich zasažení dráždivými látkami a pro odstranění cizích těles.
Složení: Hypromellosum 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras
decahydricus 2 mg v 1 ml. Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum
fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine,
phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetas, caprylic/capric triglyceride,
polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.
Charakteristika: Occusept je oftalmologikum, oční kapky. Je to
nízkoviskózní izotonický roztok, s nedráždivými konzervanty kyselinou
boritou, tetraboritanem sodným a síranem zinečnatým, lipidickými
složkami phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine a extraktem
Euphrasia officinalis. Lipidické složky, frakce čištěného sojového lecitinu
phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine se přirozeně vyskytují
v slzách a zlepšují krytí oka ochranným filmem (prodlužují dobu, po kterou
je film nepřerušený, neboť vytváří lipidickou vrstvu, která brání odpařování
a narušování souvislé vrstvy slzného filmu), což významně zlepšuje komfort
pacienta při poruchách funkce tvorby slz. Euphrasia officinalis (světlík lékařský)
se tradičně používá při zánětlivých onemocněních spojivek provázených
zčervenáním a pálením očí, při zvýšeném slzení, otocích, zčervenání očních
víček nebo okrajů víček.
Indikace: Přípravek se používá pro zvlhčování oka při syndromu suchého oka,
pro vytvoření ochranného filmu při působení nepříznivých vnějších podmínek,
při akutním nebo chronickém zánětu spojivek, při podráždění očí, při únavě po
dlouhodobém zrakovém vypětí a pro výplach očí.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na kteroukoliv látku uvedenou ve složení
přípravku.
Interakce: Přípravek se nesmí používat současně s očními kapkami, které
obsahují soli kovů.
Nežádoucí účinky: Nejsou známy. Při výskytu neobvyklých reakcí se
poraďte s očním lékařem.
Dávkování a způsob aplikace: Přípravek se dávkuje individuálně, obvyklá
dávka je 2 až 3 krát denně 1 až 2 kapky do spojivkového vaku. Přípravek lze
podle potřeby užívat i dlouhodobě.
NÁVOD K POUŽITÍ KAPACÍHO UZÁVĚRU:
1. Otočením uzávěru proti směru hodinových ručiček odtrhněte zajišťovací
proužek.
2. Sejměte uzávěr a otočte lahvičku dnem vzhůru.
3. Konečky prstů jedné ruky stáhněte dolní víčko a lehkým stiskem
druhé ruky na lahvičku dávkujte předepsaný počet kapek do oka nebo
spojivkového vaku odhaleného stáhnutím dolního víčka.
4. Při kapání do oka zabraňte kontaktu kapátka s okem nebo pokožkou
a nedotýkejte se špičky kapátka, aby nedošlo ke kontaminaci roztoku.
5. Po použití nasaďte uzávěr vždy zpět a dobře uzavřete.
6. Výplach oka proveďte přímým proudem roztoku z lahvičky do oka, nebo
pomocí přiložené oční vaničky. Vaničku naplňte po rysku několikerým
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stlačením lahvičky. Vaničku přiložte na postižené oko, zakloňte hlavu tak,
aby oko bylo ponořené v kapalině. Pohybujte okem, aby se smáčel celý
povrch očního bulbu. Doporučená doba výplachu je 2-5 minut.
7. Pokud používáte kontaktní čočky, přípravek Occusept aplikujte v případě
zánětů a podráždění očí a při výplachu očí, jen pokud jsou kontaktní
čočky vyjmuté. Kontaktní čočky je možno nasadit až 30 minut po použití
přípravku.
8. Při nasazených kontaktních čočkách se přípravek Occusept aplikuje pouze
za účelem zvlhčení povrchu oka.
Přípravek Occusept lze na základě dostupných údajů používat i u dětí,
těhotných a kojících žen.
Upozornění:
Užíváte-li jiné oční léky, poraďte se o vhodnosti současného užívání
s očním lékařem. Pokud se stav do 7 dnů nezlepší nebo se dokonce
zhoršuje, vyhledejte očního lékaře.
Během používání očních kapek v případě zánětů a podráždění očí a při
výplachu očí by neměly být nasazeny měkké kontaktní čočky. Je možno
je nasadit až 30 minut po použití přípravku.
Obsah jedné lahvičky by měla používat pouze jedna osoba. Snižuje se
tím možnost přenosu případné infekce.
Při náhodném požití vypijte větší množství vody a kontaktujte lékaře.
Děti mladší 3 let mohou přípravek používat pouze po konzultaci
s odborným lékařem.
Uchovávání: Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu. Po použití těsně
uzavřete a skladujte ve svislé poloze.
Varování:
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, obraťte se na svého
lékaře.
Nepoužívejte přípravek v případě jeho zakalení nebo změně barvy.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené
na obalu, a to i přestože lahvička nebyla dosud otevřena.
Po otevření lahvičky může být přípravek používán pouze po dobu 30 dnů.
Balení: Balení přípravku Occusept obsahuje 2 x 20 ml roztoku naplněného
v bílé plastové lahvičce s uzávěrem. Příslušenství k přípravku - plastová vanička
na výplach oka.
Likvidace: Nespotřebovaný prostředek vraťte do lékárny. Čistý obalový
materiál likvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
Tel.: (+420) 311 230 754, E-mail: phyteneo@phyteneo.cz
údaje jsou uvedené na obale

Objem: 2 x 20 ml
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Oční kapky
Očné kvapky
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Pred použitím si pozorne preštudujte návod na použitie.
Uschovajte si návod na použitie pre prípad ďalšieho použitia.
Účel určenia: Occusept je zdravotnícka pomôcka pre podpornú liečbu
humánnych ochorení očí. Zlepšuje zvlhčenie oka pri syndróme suchého
oka rôznej etiológie, vplyvom užívania niektorých liekov, alebo vonkajších
podmienok (vysoká teplota, vietor a pod.). Aplikácia viskoelastického roztoku
zaisťuje zvlhčenie oka, vedie k odstráneniu cudzorodých látok a upokojuje oči
pri akútnom, alebo chronickom zápale spojiviek (conjunctivitis) neinfekčného
pôvodu, pri podráždení očí vplyvom vonkajších podmienok (slnko, prach,
dym a pod.), alebo vplyvom nosenia kontaktných šošoviek a pri dlhodobom
zrakovom vypätí. Roztok je možné použiť pre výplachy očí pri ich zasiahnutí
dráždivými látkami a pre odstránenie cudzích telies.
Zloženie: Hypromellosum 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras
decahydricus 2 mg v 1 ml. Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum
fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine,
phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetas, caprylic/capric triglyceride,
polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.
Charakteristika: Prípravok Occusept je oftalmologikum, očné kvapky. Je
to nízkoviskózny izotonický roztok s nedráždivými konzervantmi kyselinou
boritou, tetraboritanom sodným a síranom zinočnatým, lipidickými
zložkami phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine a extraktom
Euphrasia officinalis. Lipidické zložky, frakcie čisteného sójového lecitínu
phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, ktoré sa prirodzene vyskytujú
v slzách a zlepšujú krytie oka ochranným filmom (predlžujú dobu, po ktorú je
film neprerušený, pretože vytvárajú lipidickú vrstvu, ktorá bráni odparovaniu
a narušovaniu súvislej vrstvy slzného filmu), čo významne zlepšuje komfort
pacienta pri poruchách tvorby sĺz. Euphrasia officinalis (svetlík lekársky) sa
tradične používa pri zápaloch spojiviek sprevádzaných sčervenaním a pálením očí,
pri zvýšenom slzení, opuchoch a sčervenaním očných viečok alebo okrajov viečok.
Indikácie: Prípravok sa používa pre zvlhčenie oka, pri syndróme suchého
oka, pre vytvorenie ochranného filmu, pri pôsobení nepriaznivých vonkajších
podmienok, pri akútnom alebo chronickom zápale spojiviek, pri podráždení
očí, pri únave a dlhodobom zrakovom vypätí a pre výplach očí.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na ktorúkoľvek látku uvedenú v zložení
prípravku.
Interakcie: Prípravok sa nesmie používať súčasne s očnými kvapkami, ktoré
obsahujú soli kovov.
Nežiadúce účinky: Nie sú známe. Pri výskyte nezvyčajných reakcií sa
poraďte s očným lekárom.
Dávkovanie a spôsob aplikácie: Prípravok sa dávkuje individuálne,
zvyčajná dávka je 2 až 3 krát denne 1 až 2 kvapky do spojovkového vaku.
Prípravok je možné podľa potreby užívať aj dlhodobo.
NÁVOD NA POUŽITIE KVAPKACIEHO UZÁVERU:
1. Otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek odtrhnite
ochranný prúžok.
2. Odstráňte uzáver a otočte fľaštičku hore dnom.
3. Končekmi prstov jednej ruky stiahnite dolné viečko a ľahkým stiskom
druhej ruky na fľaštičku dávkujte predpísaný počet kvapiek do oka, alebo
spojovkového vaku odhaleného stiahnutím dolného viečka.
4. Pri kvapkaní do oka zabráňte kontaktu kvapkadla s okom, alebo pokožkou
a nedotýkajte sa špičky kvapkadla, aby nedošlo ku kontaminácii roztoku.
5. Po použití nasaďte uzáver vždy späť a dobre uzavrite.
6. Výplach oka prevediete priamym prúdom roztoku z fľaštičky do oka,
alebo pomocou priloženej očnej vaničky. Vaničku naplňte po rysku

niekoľkonásobným stlačením fľaštičky. Vaničku priložte na postihnuté
oko, zakloňte hlavu tak, aby oko bolo ponorené v kvapaline. Pohybujte
okom aby sa zvlhčil celý povrch očnej gule. Odporúčaná doba
výplachu je 2-5 minút.
7. Ak používate kontaktné šošovky, prípravok Occusept aplikujte
v prípade zápalov a podráždení očí a pri výplachu očí len ak sú
kontaktné šošovky vyňaté. Kontaktné šošovky je možné nasadiť až
30 minút po použití prípravku.
8. Pri nasadených kontaktných šošovkách sa prípravok Occusept aplikuje iba
za účelom zvlhčenia povrchu oka.
Prípravok Occusept je možné na základe dostupných údajov používať aj u detí,
tehotných a dojčiacich žien.
Upozornenie:
Ak užívate iné očné lieky, poraďte sa o vhodnosti
súčasného užívania s očným lekárom. Ak sa stav do
7 dní nezlepší, alebo sa dokonca zhoršuje, vyhľadajte
očného lekára.
Počas používania očných kvapiek v prípade zápalov
a podráždení očí a pri výplachu očí by nemali byť
nasadené mäkké kontaktné šošovky. Je možné ich
nasadiť až 30 minút po použití prípravku.
Obsah jednej fľaštičky by mala používať len jedna osoba. Znižuje sa tým
možnosť prenosu prípadnej infekcie.
Pri náhodnom požití vypite väčšie množstvo vody a kontaktujte lekára.
Deti mladšie ako 3 roky môžu liek používať len po konzultácii s odborným
lekárom.
Uchovávanie: Uchovávajte mimo dosahu
detí. Uchovávajte v pôvodnom obale. Po použití
tesne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe.
Varovanie:
Ak spozorujete vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho lekára.
Nepoužívajte prípravok v prípade jeho zakalenia alebo zmene farby.
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na
obale, a to aj napriek tomu, že fľaštička ešte nebola otvorená.
Po otvorení fľaštičky môže byť liek používaný len po dobu 30 dní.
Balenie: Balenie prípravku Occusept obsahuje 2 x 20 ml roztoku naplneného
v bielej plastovej fľaši s uzáverom. Súčasťou balenia je aj plastová vanička pre
výplach oka.
Likvidácia: Nespotrebovaný prostriedok vráťte do lekárne. Čistý obalový
materiál zlikvidujte do príslušného kontajnera na triedený odpad.
Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
Tel.: (+420) 311 230 754, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz
údaje sú uvedené na obale
Objem: 2 x 20 ml
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Chráňte pred slnečným žiarením.
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Read the Instructions for Use carefully before using.
Keep the Instructions for Use in case you need to read
them again.
Intended Purpose: Occusept is a medical device for the supportive
treatment of human eye diseases. It moisturizes eyes and helps to alleviate dry
eye syndrome which is often caused by environmental conditions (heat, wind,
etc.) or as a side effect of certain medications. Occusept is a viscoelastic solution
applied in eyes for foreign object removal and for improved moistening. It also
soothes eyes during non-infectious acute or chronic conjunctivitis, calms
irritation caused by environmental conditions (sun, dust, smoke, etc.) or by
wearing contact lenses, and reduces long-term eye strain. Use the solution to
rinse your eyes after a contact with irritants and for foreign object removal.
Composition: Hypromellose 5 mg, boric acid 8.5 mg, sodium tetraborate
decahydrate 2 mg in 1 ml. Purified water, Euphrasia officinalis fluid
extract, sodium chloride, zinc sulfate heptahydrate, phosphatidylcholine,
phosphatidylethanolamine, α-tocopheryl acetate, caprylic/capric triglyceride,
polysorbate 80, ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, sodium
hydroxide.
Characteristics: Occusept, ophthalmic eye drops, is a low-viscosity isotonic
solution containing non-irritating preservatives; boric acid, sodium tetraborate
and zinc sulfate. Further it contains lipidic compounds phosphatidylcholine,
phosphatidylethanolamine, and extract of Euphrasia officinalis. Purified
soy lecithin fractions, phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine,
occur naturally in tears forming a protective eye film. This lipid layer prevents
moisture evaporation and helps to maintain uninterrupted and continuous tear
film. This significantly improves the comfort of patients with tear production
disorders. Traditionally, Euphrasia officinalis is used to treat redness and
burning eyes caused by conjunctivitis, then, excessive tear production, swelling
and red eyelids or eyelid margins.
Indication: The product is used for eye moistening, especially for the dry eye
syndrome; further it is used to create a protective tear film during an exposure
to unfavourable environmental conditions, for acute or chronic conjunctivitis,
eye irritation, fatigue following a long period of eye strain and to rinse the eyes.
Contraindications: Hypersensitivity to any of the compounds stated in the
product’s composition.
Interactions: The product cannot be used together with eye drops
containing metallic salts.
Adverse effects: Unknown. In the case of any unusual reactions to the
product, consult your eye specialist.
Dosage and application: Apply the product individually. The usual dose is
2 to 3 times per day. For each dose apply 1 to 2 drops into the conjunctiva. The
product can also be used long-term, as needed.

its mark line. Apply the eye cup to the affected eye, then tilt your head so
that the eye is submerged in the liquid. Move the eye from side to side to
rinse the entire surface of the eyeball. The recommended time for rinsing
using the cup is 2-5 minutes.
7. Contact lenses must be removed prior to using Occusept only in the case
of eye rinsing or when treating eye inflammation and irritation. Contact
lenses can be put back in 30 minutes after using the product.
8. Wearing contact lenses does not affect the use of Occusept for eye
moistening purposes.
According to the information available, Occusept can also be used by children,
pregnant and nursing women.
Caution:
If you are using other eye medication, consult your eye specialist regarding
the suitability of parallel use. If your condition does not improve within
7 days or even if it worsens, consult your eye specialist.
Soft contact lenses should not be worn during ongoing eye inflammation
or irritation, or during the procedure of eye rinsing. Soft contact lenses can
be worn 30 minutes after using the product.
To reduce the risk of cross contamination and infection transmission, the
content of one bottle should only be used by one person.
If ingested accidently, drink a larger amount of water and contact your
physician.
Children younger than 3 years of age can use the product only following
consultation with a specialist.
Storage: Keep out of reach of children. Keep in
its original package. Close tightly after opening
and store in a vertical position.
Warning:
If you notice any adverse effects, consult your physician.
Do not use the product if its content turned turbid or if it has changed
color.
The product cannot be used after the expiration date stated on the
package, not even if the bottle is still sealed.
Once the bottle has been opened, the product can only be used for
a period of 30 days.
Packaging: Product packaging contains 2 x 20 ml of solution in white
capped plastic bottles. Product accessories: a small plastic eye cup for rinsing.
Disposal: Return the expired or unused product back to the pharmacy. The
package can be recycled in the appropriate recycle bin.

Mielőtt a készítményt használná, figyelmesen olvassa
el a használati utasítást. A későbbi használat érdekében
a betegtájékoztatót őrizze meg.
Rendeltetés: Az Occusept az emberi szem betegségeinek gyógyítására
használatos orvostechnikai eszköz. Segíti a szem nedvesítését bizonyos gyógyszerek
fogyasztása vagy külső körülmények (magas hőmérséklet, szél, stb.) miatt
kialakuló, különböző eredetű száraz-szem szindróma esetén. A viszkoelasztikus
oldat alkalmazása biztosítja a szem nedvesítését, eltávolítja az idegen anyagokat
és megnyugtatja a szemet nem fertőzéses eredetű akut vagy krónikus kötőhártyagyulladás (conjuctivitis), illetve külső körülmények (nap, szél, füst stb.) miatti
irritáció, kontaktlencse viselés vagy hosszantartó megerőltetés esetén. Az oldat
használható a szembe került ingerlő szennyeződések, idegen testek kimosásához is.
Összetétel: Hypromellosum 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras
decahydricus 2 mg 1 ml-ben Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum
fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine,
phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetas, caprylic/capric triglyceride,
polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.
Jellemzés: Az Occusept késztmény oftalmologikum, szemcsepp. Alacsony
viszkozitású, nem irritáló tartósítószereket (bórsavat, nátrium tetraborátot és cinkszulfátot), lipid-összetevőket (phosphatidylcholine-t, phosphatidylethanolamine-t)
és Euphrasia officinalist tartalmazó izotóniás oldat. A lipid összetevők, a tisztított
szója-lecitin frakciók phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine természetes
formában jelen vannak a könnyben, és javítják a szem védőfilmmel való borítását
(meghosszabítják a védőfilm sértetlenségének időtartamát, mivel olyan lipid
réteget képeznek, amely gátolja az összefüggő könnyréteg elpárolgását, sérülését)
és ez jelentősen javítja a könnyképzési zavarban szenvedő beteg komfortérzetét.
Az Euphrasia officinalis (orvosi szemvidítófű) hagyományosan használatos
a szem kivörösödésével és égésével járó kötőhártya-gyulladás, fokozott könnyezés,
a szemhéj vagy a szemhéjszél duzzadása, vörösödése esetén.
Javallat: A készítmény használható a szem nedvesítésére szárazszem-szindróma
esetén, védőfilm létrehozására kedvezőtlen külső körülmények, akut vagy krónikus
kötőhártya-gyulladás, szemirritáció, túlzott megerőltetés miatti szemfáradtság
esetén, valamint a szem öblítésére.
Ellenjavallat: Ne használja ezt a terméket, ha érzékeny annak bármelyik
összetevőjére!
Kölcsönhatások: Tilos a készítményt olyan szemcsepekkel együtt használni,
amelyek fémsókat tartalmaznak.
Nem kívánt hatás: Nem ismertek. Szokatlan reakciók esetén forduljon
szemészorvoshoz.
Adagolás és alkalmazás módja: A készítmény egyéni igény szerint
adagolandó, a szokásos adagolási mód: mindkét szem kötőhártyazsákjába
cseppentsen egy vagy két cseppet naponta 2x-3x. Szükség szerint a készítmény
hosszabb időn át is használható.

INSTRUCTIONS FOR USING THE DROPPER:
1. Turn the cap counterclockwise to tear off the security strip.
2. Remove the cap and turn the bottle upside down.
3. Using the fingertips of one hand, pull the lower eyelid down and using
the other hand, lightly press the prescribed number of drops into the eye
or conjunctiva, which is revealed once pulling the lower eyelid down.
4. To avoid contamination during application, prevent the eye dropper from
direct contact with the eye or the skin and do not touch the tip of the eye
dropper.
5. After use, always put the cap back on and close tightly.
6. To rinse the eye, either apply the direct flow from the dropper to the eye
or press the bottle several times until you fill the enclosed eye cup up to
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A CSEPEGTETŐ FLAKON HASZNÁLATI UTASÍTÁSA:
1. A zárókupak óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával
a biztosító papírcsíkot szakítsa le.
2. A zárókupakot emelje le, majd a flakont fordítsa fejjel lefelé.
3. Az egyik kéz ujjbegyeivel az alsószemhéjat húzza le, majd a másik
kézben tartott flakonból a szembe vagy a lehúzott szemhéj alatti
kötőhártyazsákba csepegtesse be a megfelelő mennyiségű cseppet.
4. A szembe csepegtetéskor ügyeljen arra, hogy a csepegtető csúcsa ne érjen
a szem felszínéhez vagy a bőrhöz, annak érdekében, hogy a gyógyító
oldatba semmiféle szennyeződés ne juthasson be.
5. Minden egyes használat után a zárókupakot helyezze vissza és alaposan
zárja be.
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6. Szemöblítéskor az oldatot közvetlenül a flakonból a szembe öntheti,
vagy használhatja a mellékelt szemöblítő kádat. A flakont néhányszor
megnyomva töltse meg a kádat a jelzésig. Helyezze a szemmosó kádat az
érintett szemre és hatjtsa hátra a fejét úgy, hogy a szem belemerüljön az
oldatba. Mozgassa a szemét, hogy az oldat a szemgolyó teljes felületét
benedvesítse. Az öblítés javasolt időtartama 2-5 perc.
7. Gyulladt, irritált szem esetén vagy a szem öblítésekor az Occusept szemcsepp
alkalmazását megelőzően a kontaklencséket ki kell venni. A kontaktlencséket
a készítmény becseppentését követő 30 perc után szabad visszahelyezni.
8. Betett kontaktlencsével az Occusept készítmény csak a szem felületének
nedvesítésére használható.
Az eddigi adatok alapján az Occusept készítményt gyermekek, terhes nők és
szoptatós kismamák is használhatják.
Figyelmeztetés:
Egyéb szemészeti készítmény egyidejű alkalmazásakor a készítmény
használatáról konzultáljon a kezelőorvosával. Amennyiben a szem állapota
7 napon belül nem javulna, sőt súlyosabbá válik, forduljon szemészorvoshoz.
Gyulladt, irritált szem esetén, illetve a szem öblítésekor a szemcseppeket a puha
kontaktlencsék eltávolítását követően csepegtesse a szembe. A kontaktlencséket
az oldat becsepegtetését követő 30 perc után szabad visszahelyezni.
Egy flakon tartalmát csak egy személy által javallatos használni.
Így csökkenthető az esetleges fertőzés terjedése.
Véletlenszerű lenyelés esetén igyon bő mennyiségű vizet, majd forduljon
orvoshoz.
A 3 évnél fiatalabb gyermekek a készítményt csak a szakorvos javaslata
alapján használhatják.
Tárolás: Gyermekektől távol, elzárva tartandó.
Az eredeti csomagolásában tárolandó. Használatát
követően szorosan zárja le és a flakont álló
helyzetben tárolja.
Figyelmeztetés:
Bármiféle kellemetlen hatás érzékelésekor forduljon a kezelőorvosához.
Ne használja a készítményt, ha az oldat bármiféle zavarosságát, színváltozását észleli.
Tilos a készítményt a csomagolásán feltüntetett lejárati idejét követően
használni még akkor is, ha a flakon előzőleg nem lett felnyitva.
Az oldat csak a flakon felnyitását követő 30 napon belül használható.
Kiszerelés: Az Occusept készítmény kiszerelése 2 x 20 ml oldatot tartalmazó
zárókupakos fehér műanyag flakon. A csomagolás részét képezi a szemöblítéshez
használandó kis műanyag kád is.
Áramtalanítás: A fel nem használt készítményt szolgáltassa vissza
a gyógyszertárba. A tiszta csomagoló anyagot a megfelelő szelektív
hulladékgyűjtőbe dobja ki.
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Chráňte pred slnečným žiarením.
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Vigyázat, figyelmeztetés.

