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КРАПЛІ ОЧНІ

КРАПЛІ ОЧНІ

UA

UA

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню крапель очних
«Оптінол®» 0,21 % та 0,40 %;

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Оптінол® сумісний з усіма видами контактних лінз і може надавати відчуття комфорту при носінні
контактних лінз. Під час закапування Оптінолу® 0,40% рекомендується зняти на 15 хвилин
контактні лінзи. При використанні Оптінолу® 0,21% виймати контактні лінзи з очей під час
закапування не треба.
Крапельниця очних крапель Оптінол® має фільтр, який захищає від забруднення вміст контейнера
після його першого відкриття протягом 180 днів.
Оптінол® призначений для індивідуального застосування лише однією особою.
У випадку тяжкої або стійкої форми сухості очей необхідно проконсультуватися з лікарем.

СКЛАД: 10 ml (мл) розчину містить натрію гіалуронату 21,15 mg (мг) або 40,28 mg (мг);
допоміжні речовини: натрію хлорид; натрію гідрофосфат безводний; натрію дигідрофосфат,
дигідрат; вода очищена.

ОПИС: стерильний прозорий розчин від безбарвного до злегка жовтуватого кольору.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 3 роки.

ФОРМА ВИПУСКУ: краплі очні.
По 10 ml (мл) у флаконі; 1 флакон у картонній коробці.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:

ПРЕДСТАВНИЦТВО „ЯДРАН - ГАЛЕНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ д. д.”,
м. Київ, 01015, вул. Московська 43/11, тел.: (044) 3775416 (17), факс 3775418.

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА.

Jadran - Galenski Laboratorij d. d., Свільно 20, 51000 Rijeka, Croatia
Ядран - Галенський Лабораторій д.д., Свільно 20, 51000 Рієка, Хорватія

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ: 12.06.2017

ВЛАСТИВОСТІ: Головною метою лікування сухості ока є збільшення стабільності та об’єму

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для

прекорнеальної слізної плівки. Було показано, що гіалуронова кислота, яка входить до складу
Оптінолу® у вигляді натрію гіалуронату, має хімічну структуру, молекулярну масу та реологічні
властивості, подібні до муцину - компонента людських сліз. Завдяки своїм властивостям
гіалуронова кислота зволожує око, не погіршуючи зір. Крім того, її здатність зв’язувати воду
дозволяє зберігати поверхню ока вологою.

дітей місці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ ЗВОЛОЖУЮЧІ ОЧНІ КРАПЛІ З ПРОДУКТОВОЇ ЛІНІЙКИ
ОПТІНОЛ®:

При місцевому застосуванні гіалуронова кислота підвищує стабільність прекорнеальної слізної
плівки, позитивно впливає на епітеліальний шар, сприяє збільшенню об’єму слізної рідини та
вологості рогівки, а також зменшує випаровування сліз з поверхні ока.

Продукт

Оптінол® 0,40 % - це більш в'язкі краплі, які подовжують дію гіалуроната натрію на поверхні очей.
Краплі Оптінол® 0,40 % зволожують поверхню ока протягом більш довгого часу і підсилюють
захист. Натрію гіалуронат не абсорбується після місцевого застосування.

Оптінол
Інтенсив
®

ОПТІНОЛ® 0,21 % та 0,40 % КРАПЛІ ОЧНІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ:

• Симптоматичному лікуванні сухості рогівки та кон’юнктиви (синдром «сухих очей»).
• Для тимчасового полегшення печіння та подразнення, які спричинені сухістю ока, та як
захист від подальшого подразнення.
• Для тимчасового полегшення дискомфорту в очах, спричиненого такими чинниками:
- впливом вітру, сонця, диму, централізованого опалення, кондиціонерів, флуоресцентного
освітлення, тривалої роботи з монітором комп'ютера, носінням контактних лінз;
- дією лікарських препаратів, які можуть спричиняти сухість та подразнення поверхні ока;
- захворюваннями та станами, які можуть викликати сухість та дискомфорт в очах.

Призначення
Захист, зволоження
і відновлення
поверхні ока.

Склад
Натрію
гіалуронат 0,15%,
декспантенол 2%

30ºC

Зберігати при температурі не вище 30 °С.
Слід ознайомитись з інструкцію по застосуванню.
Виробник
Партія №
Використовувати до:

Зазвичай закапують по 1-2 краплі в кожне око тричі на добу. Після закапування поморгайте
кілька разів, щоб розчин рівномірно розподілився по всій поверхні ока. При кожному морганні,
гіалуронат натрію утворює захисну оболонку на поверхні ока.
У разі необхідності частоту закапування можна збільшити, так як Оптінол® не містить консервантів.
Значне збільшення частоти закапування препарату Оптінол® (наприклад, більше 10 разів на
добу) дозволяється проводити за рішенням лікаря-офтальмолога та під його наглядом.
Тривалість лікування лікар визначає індивідуально.

Стерильно

КРАПЛІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДВОМА СПОСОБАМИ:

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.
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Тривала робота з монітором
комп'ютера, носіння
контактних лінз, алергія,
чужорідне тіло,зовнішні
фактори (сухе повітря,
дим і т.інше), діагностичні
процедури на оці

Пояснення символів на упаковці:

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Зніміть захисний ковпа- 2. Натисніть великим пальчок з крапельниці кон- цем на кнопку насоса
крапельниці, як показано
тейнера.
на малюнку 2.

Сумісність з
Спосіб
Причина дискомфорту застосування контактними
лінзами

1. ispravka
Date: 27.12.2018

7. ispravka
Date:

2. ispravka
Date:

8. ispravka
Date:

3. ispravka
Date:

9. ispravka
Date:

4. ispravka
Date:

10. ispravka
Date:

5. ispravka
Date:

11. ispravka
Date:

6. ispravka
Date:

12. ispravka
Date:

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

Так

Відчуття після
закапування
Негайне полегшення
і тривале
відчуття
зволоження

