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Ocusalin 5% ud krople do oczu 0,5 ml x 20 minimsów
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 minimsów

Postać Krople

Producent PHARM SUPPLY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii chloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ocusalin 5% UD krople do oczu w postaci minimsów jednodawkowych jest produktem jałowym, w którego składzie
nie ma dodatków konserwujących. Preparat powinien być stosowany na wyraźne wskazanie lekarza i należy z niego korzystać jedynie
zgodnie z przeznaczeniem.

Na co jest Ocusalin 5% UD krople do oczu? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest zaburzenie równowagi
osmotycznej w tkankach rogówki oka. Preparat może być stosowany po operacjach oczu (np. w przypadku przebytej operacji zaćmy), a
poza tym można go używać po zabiegach diagnostycznych (w tym np. po gonioskopii). W minimsach znajduje się hipertoniczny roztwór
chlorku sodu. Preparat jest stosowany w celu odciągania wody z rogówki (wykorzystuje fizyko-chemiczne właściwości). Może sprawdzić
się np. przy obrzęku rogówki, przyczyniając się do poprawy widzenia.

W opakowaniu znajduje się 20 minimsów, każdy po 0,5 ml kropli do oczu Ocusalin 5% UD. W skład każdego minimsa wchodzi chlorek
sodu (5%) oraz woda do wstrzyknięć. Z wyrobu medycznego można korzystać po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania. Każdorazowo należy oddzielić jeden minims z opakowania zbiorczego, a następnie sprawdzić, czy jego
pojemnik nie był wcześniej przypadkowo uszkodzony. Minimsa można otworzyć, przekręcając jego górną część (nie należy jej urywać).
Wyrób medyczny należy wkraplać do worka spojówkowego 3–5 razy na dobę. Po zakropleniu oka należy je powoli zamknąć. To lekarz
okulista powinien indywidualnie ustalić konkretną częstotliwość zakraplania oczu przez pacjenta oraz czas używania wyrobu
medycznego w danym przypadku.

Minimsy są jednorazowego użytku i nie zawierają dodatku środków konserwujących. Z tego powodu z raz otwartego minimsa można
korzystać wyłącznie jeden raz – nawet w przypadku niewykorzystania zawartości minimsa wskazane jest wyrzucenie pozostałości
preparatu z otwartego opakowania, gdyż nie może być użyty ponownie. W czasie korzystania z wyrobu medycznego należy uważać, aby
w czasie zakraplania oczu nie dotykać oka końcówką minimsa. Końcówką minimsa nie należy też dotykać innych powierzchni, gdyż
mogłoby to prowadzić do zanieczyszczenia preparatu. Jeśli wyrób medyczny Ocusalin 5% UD krople do oczu będzie używany przez
osobę noszącą soczewki, zaleca się ich wyjęcie przed zakropleniem oczu – ponowne założenie możliwe jest po min. 15 minutach od
użycia wyrobu medycznego.
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Nie wszyscy powinni używać wyrobu medycznego Ocusalin 5% UD krople do oczu. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta
na choć jedną z substancji wchodzących w skład preparatu. Wyrób medyczny nie powinien być też stosowany na własną rękę, bez
wcześniejszej konsultacji z okulistą i zalecenia terapii przez lekarza. Nie należy korzystać z kropli do oczu, jeśli ich pojemnik uległ
uszkodzeniu. Wyrób medyczny Ocusalin 5% UD krople do oczu nie może być też stosowany, gdy minie data ważności, która jest podana
na opakowaniu preparatu. Wyrób medyczny Ocusalin 5% UD krople do oczu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład
Chlorek sodu, woda do wstrzyknięć
Właściwości:
Ocusalin jest jałowym, hipertonicznym roztworem chlorku sodu (5%) przeznaczonym do stosowania do oka, nie zawierającym
substancji konserwujących, w jednodawkowych opakowaniach (minimsach).
Dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym preparat działa odciągając wodę z rogówki jeśli wystąpił jej obrzęk, przez co poprawia
się widzenie.
Zastosowanie:
Ocusalin stosowany jest zwłaszcza po operacjach oka (na przykład po operacji zaćmy) jak również po zabiegach diagnostycznych ( na
przykład gonioskopia), jeśli występuje zaburzenie równowagi osmotycznej w tkankach rogówki.

Dawkowanie
Oddzielić jeden pojemnik jednodawkowy (minims). Upewnić się że pojemnik nie jest uszkodzony. Przez pokręcanie otworzyć górną
część pojemnika (nie urywać). Wkraplać 3-5 razy na dobę do worka spojówkowego oka które wykazuje zmiany. Nie dotykać oka
końcówką zakraplacza. Po zakropleniu powoli zamknąć oko.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Środki ostrożności:

Nie należy stosować preparatu Ocusalin jeśli nie zaleci tego lekarz okulista
Nie należy stosować produktu jeśli pojemnik był uszkodzony
Podczas zakraplania nie należy dotykać oka pojemnikiem
Nie należy dotykać niczego otworem pojemnika aby uniknąć zanieczyszczenia

Uwagi:
Zawartość pojemnika przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Preparat Ocusalin nie zawiera środków konserwujących, w związku z
czym jeśli w pojemniku pozostanie po zakropleniu niewielka ilość roztworu należy go wyrzucić. Nie stosować preparatu po upływie daty
ważności oznaczonej na każdym pojemniku.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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