
NÁVOD K POUŽITÍ

OCUflash®

Chlorid sodný  7 mg/ml
Oční kapky, roztok
                                       
1. Co je OCUflash a na co se používá
OCUflash je speciální oční (isotonický, pufrovaný) roztok s přídavkem 
výtažku ze světlíku lékařského. Je určen ke vkapávání do očí nebo  
k výplachům očí. Výtažek ze světlíku lékařského působí v oku proti-
zánětlivě, dezinfekčně a adstringentně (svíravě). Tyto vlastnosti svět-
líku lékařského se již dlouhodobě využívají ke zklidnění očí, k prevenci  
a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů víček a spojivek.  

2. Co potřebujete vědět před tím, než použijete OCUflash
OCUflash nesmí být používán při známé přecitlivělosti na některou slož-
ku přípravku. 
OCUflash mohou požívat dospělí, děti i mladiství. Vzhledem k bezpeč-
nosti přípravku je možno jej podávat i novorozencům, kojencům, těhot-
ným ženám a kojícím matkám.
Pokud jsou současně používány i jiné oční kapky anebo oční mast, je 
vhodné je aplikovat do oka nejdříve po pěti minutách po aplikaci pří-
pravku OCUflash.

3. Jak používat OCUflash
OCUflash je ideální oční roztok pro odstranění čehokoliv cizího z oka 
včetně chemikálií. Bez porady s lékařem může být použit jak k jednodu-
chému krátkodobému výplachu, tak i ke vkapávání do očí nebo k obkla-
dům víček. Přípravek se používá při nepříjemných pocitech v oku jako 
je pálení, řezání, svědění a pocit cizího tělesa v oku. V praxi je OCUfla-
sh ideální použít například: 
– k výplachům oka po tonometrii nebo gonioskopii
– k odstraňování cizích tělísek, prachu a chlórované vody z oka
– k odplavení zbytků fluoresceinových roztoků
– k vymývání hlenu a hnisu z oka
– k výplachům oka při nošení kontaktních čoček
– jako první pomoc po poleptání očí kyselinou nebo zásadou (vápnem, 

maltou)
– jako podpůrný prostředek při zánětech spojivek
– k odstraňování kosmetických přípravků z okolí oka, víček a řas
Dávkování: Ke zklidnění očí a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů 
spojivek a víček vkapáváme do dolního spojivkového vaku 1-2 kapky 
1-4x denně. Při výplachu čehokoliv cizího z oka aplikujeme roztok až 
do doby odstranění cizorodé látky či cizích tělísek, popřípadě do zmír-
nění obtíží.
Upozornění před aplikací
Po odšroubování uzávěru lahvičky je OCUflash připraven k použití. 
 Pacient mírně zakloní hlavu, obrátí lahvičku dnem vzhůru a stlačením 
lahvičky z plastu vkápne do dolního spojivkového vaku požadovaný 
 počet kapek. Množství aplikovaného roztoku závisí na způsobu použití. 
Chceme-li oko vypláchnout, stlačíme lahvičku tak, až dosáhneme, že 
vyteče požadované množství roztoku. Při zánětech víček je možné 
roztok použít i k obkladům. Při jakékoliv manipulaci dbáme na to, 
aby se kapátko lahvičky nedotklo oka, víček nebo řas. Tím bráníme 
znečištění a kontaminaci přípravku. Po použití uzávěr kapátka pevně 
zašroubujeme a lahvičku uchováváme ve svislé poloze. 
Upozornění: 
Pokud se těžkosti, pro které byl přípravek podáván nezlepší a přetrvá-
vají víc jako dva dny, nebo se těžkosti dokonce zhorší, vyhledejte své-
ho očního lékaře.
OCUflash neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel, obsluze 
strojů a práci ve výškách, které vyžadují zvýšenou pozornost. Při apli-
kaci do spojivkového vaku však může ojediněle přechodně dojít k roz-
mazanému vidění. Proto výše jmenované činnosti, vyžadující zvýšenou 
pozornost, je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného  
účinku.



CZOriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika

Při předávkování či náhodném požití přípravku dítětem je léčba sym-
ptomatická.
Pacient nesmí současně s používáním přípravku OCUflash nosit měk-
ké kontaktní čočky. Po dobu používání přípravku není vhodné nosit ani 
tvrdé kontaktní čočky. Nelze-li jinak, je vhodné, aby si před aplikací pří-
pravku OCUflash pacient kontaktní čočky z oka vyjmul a nasadil si je 
zpět nejdříve 20 minut po nakapání přípravku do oka. 

4. Jaké jsou možné vedlejší účinky
OCUflash je velmi dobře snášen. U citlivých jedinců se bezprostředně 
po aplikaci může vyskytnout přechodné mírné pálení. Může se vyskyt-
nout i reakce přecitlivělosti. V případě výskytu takových nežádoucích 
účinků nebo jakýchkoliv jiných neobvyklých reakcí se obraťte na své-
ho lékaře nebo lékárníka. 
Interakce: Nejsou dosud známy.

5.  Co OCUflash obsahuje                                                                                                                   
Chlorid sodný 7 mg v 1 ml
Pomocné látky: benzalkoniumchlorid 0,04mg v 1ml (0,004%), dihyd-
rát edetanu disodného, chlorid draselný, hexahydrát chloridu horečna-
tého, polysorbát 80, výtažek ze světlíku lékařského, borax, hydroxid 
 sodný, čištěná voda.

6. Jak uchovávat OCUflash a další informace 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před chladem a mrazem.  
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na oba-
lu. Tato doba je uvedena na štítku lahvičky nebo na papírové krabičce 
u ikony přesýpacích hodin. Doba použitelnosti se vztahuje k poslední-
mu dni uvedeného měsíce.
Otevřené balení spotřebujte do 28 dní.
 
Velikost balení:   1 x 10ml,  2 x 10ml 
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