Lietošanas instrukcija
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

OCUhyl C

Nātrija hialuronāts, 1,2 mg/ml
Forma: acu pilieni, šķīdums.
Ražotājs: UNIMED PHARMA Ltd., Bratislava, Slovākija.
Medicīniskās ierīces sastāvs:
nātrija hialuronāts, 1,2 mg/ml.
Palīgvielas: kliņģerītes ekstrakts, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kalcija
hlorīda dihidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts,
nātrija citrāts, ūdens injekcijām.
Apraksts
OCUhyl C ir sterili acu pilieni ar mitrinošu, nomierinošu un lubrikanta
iedarbību, īpaši uz jutīgām acīm. Tā kā šie acu pilieni satur hialuronskābi
(vielu, kas ir dabiski atrodama acīs un citās ķermeņa daļās), tie
efektīvi nomierina un nodrošina ilgstošu komfortu, ja ir acu sausuma,
dedzināšanas vai noguruma sajūta. Turklāt OCUhyl C acu pilieni ir
papildināti ar dabisku kliņģerītes ekstraktu, kas aizsargā pret kairinājumu
un veicina acu epitēlija reģenerāciju. OCUhyl C nesatur nekādus
konservantus vai pretmikrobu piedevas. Tādēļ šie acu pilieni ir piemēroti
arī personām ar jutīgām acīm vai kontaktlēcu nēsātājiem. OCUhyl C var
lietot pieaugušie, pusaudži un bērni.
Lietošana
OCUhyl C ir paredzēts tikai ārīgai lietošanai. To lieto kā palīglīdzekli, ja ir
nepietiekama asaru veidošanās, svešķermeņa sajūta acī, nogurums vai
kairinājums. To izmanto arī, lai atbalstītu aizsargājošo acs radzenes un
konjunktīvas asaru apvalku. OCUhyl C var lieto kontaktlēcu nēsāšanas
laikā.
OCUhyl C nedrīkst lietot:
gadījumos, kad pacientam ir paaugstināta jutība pret OCUhyl C aktīvo
vielu vai kādu no palīgvielām.
Blakusparādības
Retos gadījumos pacientam tūlīt pēc pilienu lietošanas var būt viegla
dedzināšanas sajūta. Iespējama arī alerģiska reakcija.
Ja Jums rodas šādas blakusparādības vai citas neparastas reakcijas,
ziņojiet par to savam ārstam.
Mijiedarbība
Ja vienlaikus tiek lietoti arī citi acu pilieni, OCUhyl C jālieto ne ātrāk kā
5 minūtes pēc iepriekšējo pilienu lietošanas. Jūsu ārstam jābūt informētam
par visām zālēm, ko Jūs lietojat, nesen esat lietojis vai gatavojaties lietot;
tas attiecas gan uz recepšu, gan bezrecepšu zālēm. Ja lietojat citus
acu preparātus, Jums jāpārrunā ar acu ārstu, vai vienlaicīga lietošana
ir piemērota.
Devas un lietošanas veids:
Ja vien Jūsu ārsts nenorāda citādi, šīs zāles parasti lieto konjunktīvas
maisiņā pa 1 pilienam 1–3 reizes dienā, taču tās var lietot arī biežāk.
Bērniem devu individuāli nosaka ārsts.
Šo preparātu var lietot pieaugušie, bērni un pusaudži.
Piezīme:
Tūlīt pēc preparāta lietošanas pacientam ir iespējama redzes
miglošanās. Tādēļ 20 minūtes pēc preparāta lietošanas nav ieteicams
vadīt transportlīdzekli, rīkoties ar mehānismiem vai strādāt augstumā.
Ja preparātu nejauši iedzēris bērns, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
ZP lietošana:

1. Izsaiņojiet plastmasas pudelīti ar aizsargvāciņu.

2. Pirms pirmās lietošanas noņemiet drošības strēmeli
no aizsargvāciņa.

3. Noņemiet aizsargvāciņu no uzgaļa.

4. Atlieciet galvu atpakaļ.
Turiet pudelīti uz leju starp īkšķi un pārējiem pirkstiem. Ar pirkstu uzmanīgi pavelciet uz leju skartās acs
apakšējo plakstiņu, iepiliniet vajadzīgo skaitu pilienu un
lēni aizveriet aci, lai OCUhyl C vienmērīgi izplatītos pa
visu acs virsmu.

Lietošanas laikā ar pilinātāju nedrīkst pieskarties acij vai plakstiņam.
Visbeidzot, pēc lietošanas vāciņš stingri jāuzliek atpakaļ uz pudelītes, lai
izvairītos no acī pilināmā preparāta kontaminācijas pilinātāja dēļ.
Brīdinājums par lietošanu:
Pirms pirmās lietošanas ieteicams ļoti uzmanīgi, saspiežot pudeli,
izpilināt vienu pilienu ārpus acs. Spēcīga un strauja saspiešana var radīt
šķīduma strūklu. Lai izdalītu nākamo pilienu, ļaujiet plastmasas pudelītē
ieplūst atpakaļ gaisam, tai atgriežoties sākotnējā stāvoklī. Talāk turpināt
saskaņā ar lietošanas aprakstu.
Preparātu nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz
iepakojuma. Atvērta pudelīte jāizlieto 3 mēnešu laikā.
Iepakojums:
1 x 10 ml.
Uzglabāšana:
Uzglabāt preparātu temperatūrā līdz 25 oC.
Neuzglabāt ledusskapī/ nesasaldēt.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2013. gada februāris
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