
ocuvers drops Relief
Oční kapky s obsahem hyaluronátu sodného 0.21%

Složení
Sterilní izotonický roztok s obsahem čištěné vody, chloridu sodného, 
chloridu vápenatého, chloridu hořečnatého, fosforečnanu sodného, citrátu, 
konzervant sorbitolu a hyaluronátu sodného 2,1 mg/ml.
Neobsahuje BPA (bisfenol A), ftalátz ani borátové konzervanty. 

Bez konzervantů 

Forma a obsah
Sterilní pumpička 10 ml

Indikace
ocuvers drops Relief jsou viskózním komfortním roztokem bez obsahu 
konzervantů pro lubrikaci a zvlhčení očí, ocuvers kapky Relief byly vyvinuty 
pro obnovení přirozené vlhkosti oka, čím se předchází symptomům suchého 
oka, jako pálení, slzící unavené oči a pocit cizího tělesa v oku. 
ocuvers kapky Relief se mohou používat i s kontaktními čočkami jakéhokoliv 
typu a materiálu.

Dávkování, postup a doba používání
• Kontaktujte svého oftalmologa nebo optika v případě, že máte potřebu 
 kapat více než 10 kapek denně.
• ocuvers kapky Relief se mohou používat 6 měsíců po prvním otevření.
• při aplikaci ocuvers kapek Relief nezaklánějte hlavu dozadu.

Důležité informace při používání ocuvers kapek Relief
• Produkt nepoužívejte, pokud je uzávěr jakýmkoliv způsobem poškozen.
• Uchycení pumpičky může být problematické, pokud se roztok dostane do 
 kontaktu s prsty. Před dalším použitím si umyjte ruce. 
• Nepoužívejte jako čistící roztok pro kontaktní čočky.
• Nikdy nepřikládejte špičku kapátka k jiným povrchům.
• ocuvers kapky Relief skladujte v chladničce nebo v pokojové teplotě.
• V případě, že produkt nepoužíváte delší dobu nebo už byla pumpička ve 
 vertikální poloze, přičemž špička směřovala směrem dolů, je třeba znovu 
 nastavit pumpičku. V takovém případě, si přečtěte instrukce pro první 
 použití ocuvers kapek Relief.
• Nepoužívejte po době exspirace.
• Skladujte mimo dosahu dětí.
• V případě, že používáte ocuvers kapky Relief spolu s jinými roztoky, gely 
 nebo mastičkami pro oční použití, např. oční kapky, gely, mastičky, roztoky 
 pro kontaktní čočky nebo používáte nové kontaktní čočky  - počkejte 
 nejméně 30 minut před aplikací ocuvers kapek Relief. 
• Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoliv složku produktu ocuvers 
 kapek Relief.

Vedlejší účinky
Možná rizika, vedlejší účinky nebo komplikace spojené s používáním očních 
kapek jsou: alergická reakce, zápalová reakce nebo infekce. V případě, že 
zaznamenáte jakýkoliv problém, kontaktujte svého optika nebo oftalmologa.

Zdravotnická pomůcka

ocuvers drops Relief
Očné kvapky s obsahom hyaluronátu sodného 0.21%

Zloženie
Sterilný izotonický roztok s obsahom čistenej vody, chloridu sodného, chloridu 
vápenatého, chloridu horečnatého, forforečnanu sodného, citrátu konzervant, 
sorbitolu a hyaluronátu sodného 2,1mg/ml.
Neobsahuje BPA (bisfenol A), ftalátz ani borátové konzervanty. 

Bez konzervantov 

Forma a obsah
Sterilná pumpička 10 ml

Indikácie
ocuvers kvapky Relief sú viskóznym komfortným roztokom bez obsahu 
konzervantov pre lubrikáciu a zvlhčenie očí, ocuvers kvapky RELIEF boli 
vyvinuté pre obnovenie prirodzenej vlhkosti oka, čím sa predchádza 
symptómom suchého oka, ako pálenie, slziace unavené oči a pocit cudzieho 
telesa v oku. 
ocuvers kvapky Relief sa môžu používať aj s kontaktnými šošovkami 
akéhokoľvek typu a materiálu.

Dávkovanie, postup a doba používania
• Kontaktujte svojho oftalmológa alebo optika v prípade, že máte potrebu 
 kvapkať viac ako 10 kvapiek denne.
• ocuvers kvapky Relief sa môžu používať 6 mesiacov po prvom otvorení.
• pri aplikácii ocuvers kvapky Relief nezakláňajte hlavu dozadu.

Dôležité informácie pri používaní ocuvers kvapky Relief
• Produkt nepoužívajte ak je uzáver akýmkoľvek spôsobom poškodený.
• Uchytenie pumpičky môže byť problematické, ak sa roztok dostane do kontaktu 
 s prstami. Pred ďalším použitím si umyte ruky. 
• Nepoužívajte ako čistiaci roztok pre kontaktné šošovky.
• Nikdy neprikladajte špičku kvapkadla k iným povrchom.
• ocuvers kvapky Relief skladujte v chladničke alebo pri izbovej teplote.
• V prípade, že produkt nepoužívate dlhšiu dobu alebo už bola pumpička vo 
 vertikálne polohe, pričom špička smerovala nadol je potrebné znovu nastaviť 
 pumpičku. V takom prípade, viď inštrukcie pre prvé použitie ocuvers kvapky Relief.
• Nepoužívajte po dobe exspirácie.
• Skladujte mimo dosahu detí.
• V prípade, že používate ocuvers kvapky Relief spolu s inými roztokmi, gélmi 
 alebo mastičkami pre očné použitie, napr. očné kvapky, gély, mastičky, roztoky 
 pre kontaktné šošovky alebo používate nové kontaktné šošovky  - počkajte 
 najmenej 30 minút pred aplikáciou ocuvers kvapky Relief. 
• Nepoužívajte v prípade alergie na akúkoľvek zložku produktu ocuvers kvapky 
 Relief.

Vedľajšie účinky
Možné riziká, vedľajšie účinky alebo komplikácie spojené s používaním očných 
kvapiek sú: alergická reakcia, zápalová reakcia alebo infekcia. V prípade, že 
zaznamenáte akýkoľvek problém, kontaktujte svojho optika alebo oftalmológa.

Zdravotnícka pomôcka

CZ SK

Product name:  ocuvers drops RELIEF CZ / SK
Project number:  800025_PIL_REV03_20190709
Project date:  2019-07-09
Chosen colours:  Black
Die cut size: 148 x 184 mm

Status: 07.2019



Prečítajte si návod na použitie
Přečtěte si návod k použití

  |    |  Skladujte pri teplote od 4 do 30°C 
Skladujte při teplotě od 4 do 30°C

Sterilná aseptická náplň produktu
Sterilní aseptická náplň produktu

|  Môže sa používať až 6 mesiacov po prvom použití
Lze použít až 6 měsíců po prvním použití

Výrobca
Výrobce

  |  Očné kvapky
Očné kapky

  |  Jedna fľaštička obsahuje 330 kvapiek
Jedna lahvička obsahuje 330 kapek

Fľaštička s pumpičkou. Pred použitím si prečítajte návod na použitie
Lahvička s pumpičkou. Před použitím si přečtěte návod k použití

| |

30°C

4°C

Distributor / Distribútor
innomedis AG
medical care
P.O. Box 501413
D-50974 Cologne 
info@ocuvers.eu 

Výrobce / Výrobca 
Consol AB
Krokslättsgatan 7
P.O. Box 2094
SE-431 02 Mölndal
SWEDEN

Aplikace
1.  Odstraňte ochranné víčko.
2.  Před prvním použitím ocuvers kapek Relief otočte lahvičku vertikálně a 
 směřujte kapátko k zemi. Opakovaně stláčejte spodní část pumpičky až 
 dokud nekápne první kapka. Následně můžete produkt použít. 
3.  Pro kapání ocuvers kapek Relief umístěte pumpičku mezi palec a ukazovák, 
 přičemž špička palce bude tlačit na žebrovanou část okolo špičky a 
 ukazovák zatlačí na spodek pumpičky. Pro zajištění uchycení položte 
 prostředník vedle ukazováku.
4. Hlavu nezaklánějte dozadu a mírně natáhněte spodní víčko, přičemž spodek 
 pumpičky míří směrem nahoru. Aplikujte jednu kapku do vnitřku spodního 
 víčka a do vnějšího koutku oka, tedy do koutka vzdálenějšího od nosu. 
 Opakovaně mrkejte kvůli rovnoměrnému nanesení očních kapek po povrchu 
 oka. 
5.  Po použití se ubezpečte, že špička pumpičky je suchá tím, že pumpičkou 
 zatřesete a následně uzavřete ochranné víčko. Nikdy nepřikládejte špičku 
 kapátka k jiným povrchům, abyste se vyhnuli kontaminaci produktu.

Aplikácia
1.  Odstráňte ochranný uzáver.
2.  Pred prvým použitím ocuvers kvapky Relief otočte fľaštičku vertikálne 
 smerujúc kvapkadlo k zemi. Opakovane stláčajte spodnú časť pumpičky až 
 kým nekvapne prvá kvapka. Následne môžete produkt použiť. 
3.  Pre kvapkanie ocuvers kvapiek Relief umiestnite pumpičku medzi palec a 
 ukazovák, pričom špička palca bude tlačiť na rebrovanú časť okolo špičky a 
 ukazovák zatlačí na spodok pumpičky. Pre zaistenie uchytenia položte 
 prostredník vedľa ukazováka.
4.  Hlavu nezakláňajte dozadu a mierne natiahnite spodné viečko, pričom 
 spodok pumpičky mieri smerom nahor. Aplikujte jednu kvapku do vnútra 
 spodného viečka a do vonkajšieho kútika oka, teda do kútika vzdialenejšieho 
 od nosa. Opakovane žmurkajte pre rovnomerné nanesenie očných kvapiek 
 po povrchu oka. 
5.  Po použití sa uistite, že špička pumpičky je suchá tým, že pumpičkou 
 zatrasiete a následne uzavriete ochranný uzáver. Nikdy neprikladajte špičku 
 kvapkadla k iným povrchom, aby ste sa vyhli kontaminácii produktu.

CZ SK
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