Окутиарз® краплі очні
Ocutears®
1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Окутиарз® відтворює дію природної сльози, захищає та зволожує поверхню ока та змащує
її. Цей засіб чинить довготривалу полегшуючу дію при сухості очей, що обумовлена:
 сухим кератокон’юнктивітом (синдромом Шегрена);
 пошкодженнями рогівки, ерозією або хирургічними втручаннями на рогівці;
 носінням контактних лінз;
 зміною гормонального фону (менопаузою);
 факторами навколишнього середовища: вітром, холодом, пилом, димом, сухим або
забрудненим повітрям;
 роботою за монітором комп’ютера, довгою їздою на автомобілі, перельотами на
далекі відстані;
 плаванням в хлорованій воді.
2. СКЛАД
Окутиарз® є стерильний, в’язкопружний, прозорий захисний засіб для рогівки, що не
містить консервантів.
Окутиарз® містить: натрієва сіль гіалуронової кислоти 0,15%, натрія хлорид, натрія
гідрофосфат, натрія дигідрофосфат, марганцю хлориду тетрагідрат, хлористоводнева
кислота/натрія гідроксид до pH 6,8-7,6, вода очищена.
Кожна упаковка Окутиарз® містить 10 мл стерильного розчину.
3. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ
 Не застосовуйте Окутиарз®, якщо у Вас є алергія на будь-які компоненти, що
входять до його складу.
 Не використовувати, якщо захисне кільце або флакон пошкоджені.
 Уникати контакту кінчика флакона з оком.
 Щоб уникнути ризику забруднення розчину, уникати контакту кінчика флакона з
іншими поверхнями або руками.
 Не використовувати одночасно з іншими очними препаратами місцевого
застосування. При застосуванні інших очних крапель, слід почекати принаймні
п’ять хвилин, перш ніж закапувати Окутиарз®.
 Не застосовувати при інфекційному ураженні очей.
 Дату першого відкриття вкажіть на флаконі.
4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Перед
першим Зніміть
захисний
застосуванням
ковпачок.
видаліть з ковпачка
захисне
кільце,
потянувши
за
клапан,
що
відгинається. Після
першого розкриття
флакону Окутиарз®
можна
застосовувати
протягом 6 місяців.
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Натискаючи
на Закрийте
флакон з обох боків, захисним
закапайте по одній ковпачком.
краплі в обидва ока
або на контактні
лінзи.

флакон

Після закапування легкий масаж повік при закритих очах допоможе швидше розподілити
продукт по поверхні очей.
5. ПОБІЧНІ ДІЇ
Як і у випадку застосування інших очних крапель, можливе виникнення слабкого
тимчасового дискомфорту, пов’язаного з інстиляцією продукта.
ЯКЩО ВИ ПОМІТИЛИ ЯКІ-НЕБУДЬ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ, ЩО НЕ ВКАЗАНІ В ЦІЙ
ІНСТРУКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВАШОГО ЛІКАРЯ.
6. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Зберігати при температурі від 2 до 25 °С. Не заморожувати.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Не застосовувати більше 6 місяців після першого розкриття флакону. Через 6 місяців
після першого розкриття флакон слід викинути разом із побутовим сміттям.
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