
Product name:  ocuvers drops GEL CZ / SK
Project number:  800024_PIL_REV02_20190703
Project date:  2019-07-03
Chosen colours:  Black
Die cut size: 100 x 150 mm
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PŘÍBALOVÝ LETÁK / POUŽITÍ

ocuvers gelové kapky jsou sterilní až do doby prvního 
otevření.

Složení
Aktivní látky: kyselina hyaluronová (ve formě 
hyaluronátu sodného) 0,3%
Pomocné látky: kyselina boritá (konzervant), tetraborát 
sodný (konzervant), chlorid sodný, EDTA, Microglycín 50, 
deionizovaná voda

Forma a obsah
Sterilní oční kapky
10 ml flaštička

Indikace
ocuvers drops Gel se doporučují v případě podrážděných 
nebo suchých očí z důvodu nadměrného používání 
kontaktních čoček, environmentálních faktorů (prach, 
smog, pel), nedostatečného slzení oka, po dobu období 
menopauzy nebo po chirurgickém zákroku oka. ocuvers 
gelové kapky se také doporučují pro efektivní lubrikaci a 
opakované vlhčení kontaktních čoček pro komfortnější 
pocit při nošení čoček.

Dávkování, postup a doba používání
V případě suchých očí:
Nakapejte jednu nebo dvě kapky ocuvers gelových 
kapek do každého oka podle potřeby.

Pro uživatele kontaktních čoček:
Před nasazením čočky kápněte malou kapku ocuvers 
gelových kapek do vnitřní části kontaktní čočky. V 
případě, že aplikace kontaktních čoček způsobuje 
nepříjemný pocit cizího tělesa v oku, mohou se oční 
kapky použít i na čočku po dobu jejího nošení.

ocuvers drops Gel
Oční kapky na bázi hyaluronátu sodného 0,3% pro hydrataci, upokojení a výživu suchých očí.

CZ

Vedlejší účinky
Při použití podle návodu na použití nebyly zjištěny 
žádné vedlejší účinky.

Datum exspirace a skladování
Nepoužívejte po datu exspirace vyznačeném na 
lahvičce a obalu. Ten je vyznačen vedle symbolu 
přesýpacích hodin. Produkt spotřebujte do 6 měsíců od 
prvního otevření a lahvičku pevně uzavírejte. 
Nevystavujte mrazu, zdrojům tepla a přímému světlu.

Upozornění  
• Produkt nepoužívejte, pokud je před prvním 
 otevřením uzávěr poškozen.
• Nikdy nepřikládejte špičku kapátka k jiným povrchům, 
 abyste se vyhnuli kontaminaci produktu.
• Skladujte mimo dosahu dětí.
• Nepoužívejte v případě přecitlivění na jakoukoliv 
 složku produktu.
• Přestaňte používat produkt a kontaktujte svého 
 očního lékaře, pokud se objeví bolest oka, změny 
 vidění, nepřetržité začervenání nebo podráždění oka.
• Skladujte mimo zdrojů tepla a přímého světla.
• Není určen pro vnitřní použití.

Zdravotnický prostředek

30°C

5°C

Výrobce
innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Cologne
Germany 

Distributor
lunomedic s.r.o., 
Detva 3317,
962 12 Detva, 
Slovakia
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PRÍBALOVÝ LETÁK / POUŽITIE

ocuvers gélové kvapky sú sterilné až po dobu prvého 
otvorenia.

Zloženie
Aktívne látky: kyselina hyalurónová (vo forme 
hyaluronátu sodného) 0,3%
Pomocné látky: kyselina boritá (konzervant), tetraborát 
sodný (konzervant), chlorid sodný, EDTA, Microglycín 50, 
deionizovaná voda

Forma a obsah 
Sterilné očné kvapky
10 ml fľaštička

Indikácie
ocuvers drops Gel sa odporúčajú v prípade 
podráždených alebo suchých očí z dôvodu nadmerného 
používania kontaktných šošoviek, environmentálnych 
faktorov (prach, smog, peľ), nedostatočného slzenia 
oka, počas obdobia menopauzy alebo po chirurgickom 
zákroku oka. ocuvers gélové kvapky sa taktiež 
odporúčajú pre efektívnu lubrikáciu a opakované 
vlhčenie kontaktných šošoviek pre komfortnejší pocit 
pri nosení šošoviek.

Dávkovanie, postup a doba používania
V prípade suchých očí: 
Nakvapkajte jednu alebo dve kvapky ocuvers gélových 
kvapiek do každého oka podľa potreby.

Pre používateľov kontaktných šošoviek:
Pred nasadením šošovky kvapnite malú kvapku ocuvers 
gélových kvapiek do vnútornej časti kontaktnej šošovky. 
V prípade, že aplikácia kontaktných šošoviek spôsobuje 
diskomfort (pocit cudzieho telesa v oku) sa môžu očné 
kvapky použiť aj na šošovku počas jej nosenia.

ocuvers drops Gel 
Očné kvapky na báze hyaluronátu sodného 0,3% pre hydratáciu, upokojenie a výživu suchých očí.

Vedľajšie účinky 
Pri použití podľa návodu na použitie neboli zistené 
žiadne vedľajšie účinky. 

Dátum exspirácie a skladovanie 
Nepoužívajte po dátume exspirácie vyznačenom na 
fľaštičke a obale. Ten je vyznačený vedľa symbolu 
presýpacích hodín. Produkt spotrebujte do 6 mesiacov 
od prvého otvorenia a fľaštičku pevne uzatvárajte. 
Nevystavujte mrazu, zdrojom tepla a priamemu svetlu.

Upozornenie  
• Produkt nepoužívajte ak je pred prvým otvorením 
 uzáver poškodený.
• Nikdy neprikladajte špičku kvapkadla k iným 
 povrchom, aby ste sa vyhli kontaminácii produktu.
• Skladujte mimo dosahu detí.
• Nepoužívajte v prípade precitlivenosti na akúkoľvek 
 zložku produktu.
• Prestaňte používať produkt a kontaktujte svojho 
 očného lekára ak sa objaví bolesť oka, zmeny videnia, 
 nepretržité začervenanie alebo podráždenie oka.
• Skladujte mimo zdrojov tepla a priameho svetla.
• Nie je určený pre vnútorné použitie.

Zdravotnícka pomôcka

30°C

5°C

Výrobca
innomedis AG
Walther-Rathenau-Str. 5
D-50996 Cologne
Germany 

Distribútor
lunomedic s.r.o., 
Detva 3317,
962 12 Detva, 
Slovakia
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