®
КРАПЛІ ОЧНІ

ІНТЕНСИВ

®

0,15% Натрію гіалуронат
КРАПЛІ ОЧНІ

2% Декспантенол

UA

ІНТЕНСИВ

0,15% Натрію гіалуронат
2% Декспантенол

UA
ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню крапель очних
«Оптінол® Інтенсив»
(Optinol® Іntensive)

Краплі можна використовувати двома способами:
Краплі можна використовувати двома способами:

СКЛАД:
10 ml (мл) розчину містять:
натрію гіалуронат 0,15%, декспантенол 2%, натрію хлорид, натрію дигідрофосфат дигідрат,
динатрію фосфат безводний, водy очищену.
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ОПИС: стерильний, ізотонічний, прозорий, безбарвний і в’язкий розчин.
ФОРМА ВИПУСКУ:
По 10 ml (мл) розчину у флаконі; 1 флакон у картонній коробці.

1. Зніміть захисний ковпачок з
крапельниці контейнера.

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia /
Ядран - Галенський Лабораторій д.д., Свільно 20, 51000 Рієка, Хорватія.

3. Переверніть контейнер
крапельницею до низу та натискайте
на кнопку насоса поки не з'явиться
перша крапля.

4. Злегка нахиліть голову назад,
відтягніть нижню повіку і, тримаючи
контейнер у перевернутому стані,
натискайте на кнопку насоса поки в
око не потрапить необхідна кількість
крапель. Одразу ж після
використання закрийте контейнер
ковпачком.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
Оптінол® Інтенсив сумісний з усіма видами контактних лінз і може надавати відчуття
комфорту при носінні контактних лінз. Крапельниця очних крапель Оптінол® Інтенсив
має фільтр, який захищає від мікробного забруднення вміст контейнера після його
першого відкриття протягом 180 днів.
Оптінол® Інтенсив призначений для індивідуального застосування лише однією особою.
У випадку тяжкої або стійкої форми сухості очей необхідно проконсультуватися з лікарем.
Відразу після застосування крапель, гострота зору може бути знижена. Тому
рекомендується протягом цього проміжку часу утримуватись від керування автомобілем
або управління іншими механізмами.
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ВЛАСТИВОСТІ:
Завдяки комбінації діючих речовин Оптінол® Інтенсив має подвійний ефект. Натрію
гіалуронат - зволожує і стабілізує слізну плівку. Декспантенол - заспокоює, захищає і
регенерує поверхню ока, створюючи на рогівці ока стерильний, прозорий захисний шар.
Гіалуронова кислота входить до складу медичного виробу у вигляді натрію гіалуронату,
має хімічну структуру, молекулярну масу та реологічні властивості, подібні до муцину
(компоненту людських сліз). Завдяки своїм властивостям гіалуронова кислота зволожує
око, не погіршуючи зір. Крім того, її здатність зв’язувати воду дозволяє зберігати
поверхню ока вологою, а також зменшує випаровування сліз з поверхні ока. Натрію
гіалуронат не абсорбується після місцевого застосування.
Декспантенол - похідне д-пантотенової кислоти, яка є водорозчинним вітаміном групи
B. Збільшена потреба цієї кислоти в пошкодженій слизовій оболонці та її можливий
дефіцит може бути компенсований за допомогою місцевого застосування декспантенолу.
Завдяки своїм протизапальним та протисвербіжним властивостям, а також здатності
прискорювати грануляцію та реепітелізацію, декспантенол сприяє загоєнню запалення
очей небактеріального генезу. Декспантенол посилює вологоутримуючі властивості
натрію гіалуронату.

2. Натисніть великим пальцем на
кнопку насоса крапельниці, як
показано на малюнку 2.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.
2 роки.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.
Зберігати продукт при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці. Не заморожувати.
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:
ПРЕДСТАВНИЦТВО „ЯДРАН - ГАЛЕНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ д. д.”, м. Київ, 01015,
вул. Московська 43/11, тел.: (044) 3775416 (17), факс 3775418.

Застосування:
Оптінол® Інтенсив, так звані «штучні сльози», використовуэться для захисту,
зволоження і регенерації поверхні ока. Оптінол® Інтенсив є замінником природньої
сльози для вирішення проблеми сухості очей різного ступеня (синдром «сухих очей»), в
разі її недостатньої секреції або змін її складу.

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ: 24.06.2016
СПРОБУЙТЕ ІНШІ ЗВОЛОЖУЮЧІ ОЧНІ КРАПЛІ З ПРОДУКТОВОЇ ЛІНІЙКИ Оптінол®:

Застосування крапель забезпечує більш швидке усунення дискомфорту, пов’язаного з
дією таких чинників:
- вплив вітру, сонця, диму, централізованого опалення, кондиціонерів, хлорованої води,
діагностичних процедур на оці, флуоресцентного освітлення, тривалої роботи з
монітором комп'ютера, носінням контактних лінз;
- використання лікарських препаратів, які можуть спричиняти сухість та подразнення
поверхні ока;
- захворювання та стани, які можуть викликати сухість та дискомфорт в очах.
Спосіб застосування:
Оптінол® Інтенсив закапують в око по 1-2 краплі декілька разів на день або по мірі
необхідності. Після закапування слід поморгати декілька разів, щоб розчин рівномірно
розподілився по всій поверхні ока. Краплі не містять консервантів, тому можуть
використовуватися протягом тривалого періоду часу. Інші очні засоби потрібно
застосовувати з інтервалом не менше 15 хвилин.

Продукт

Призначення

Склад

Оптінол®
0, 21%

Рішення помірних
проблем «сухих»
очей

Натрію
гіалуронат 0,21%

Оптінол®
0,4%

Рішення
виражених
проблем «сухих»
очей

Натрію
гіалуронат 0,4%

Сумісність з
Спосіб
Причина дискомфорту застосування
контактними
лінзами
Носіння контактних
лінз, алергія, чужорідне тіло,
зовнішні фактори (сухе
повітря, дим і
т. інше)
Вікові зміни,
фармакотерапія,
агресивні зовнішні
чинники (вітер, сонце,
сухе повітря і т. інше)

Закапувати по
1-2 краплі в око
кілька разів
на день
або по мірі
необхідності

Так

Ні

Пояснення символів на упаковці:
25ºC
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Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Слід ознайомитись з інструкцію по застосуванню.
Виробник
Партія №
Використовувати до:
Стерильно
UA.TR.067

130001963/03

BOJE:
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Date:
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150 X 300 mm / NF
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Date:
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Date:
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Date:
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Date:
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Date:
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Відчуття після
закапування
Негайне полегшення
і тривале
відчуття зволоження
Негайне полегшення
і тривале відчуття
комфорту й зволоження.
Продукт може викликати
короткочасну
розмитість зору.

