
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

OCUflash®
kapljice za oko, raztopina
natrijev klorid
          
1. Kaj je OCUflash® in za kaj jo uporabljamo   
Izdelek OCUflash® je specialna (izotonična, puferirana) očesna 
raztopina z dodatkom izvlečka smetlike. Uporablja se za izpiranje ali 
vkapljanje v oko. Izvleček smetlike deluje antiflogistično (protivnetno) in 
adstringentno (krčilno). Te lastnosti smetlike so že dolgo časa v uporabi 
za sprostitev oči in za podporno obravnavanje nenalezljivih vnetij očesne 
veke in očesne veznice.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili OCUflash®

Izdelka OCUflash® ne uporabljajte če ste preobčutljivi na učinkovino ali 
katero koli sestavino kapljic za oči.
OCUflash® lahko uporabljajo odrasli, mladostniki in otroci. Glede 
varnosti lahko izdelek uporabljajo novorojenčki, dojenčki, noseče in 
doječe matere.

Če sočasno uporabljate druge kapljice za oko je primerno, da jih 
vkapljate v oko vsaj 5 minut po nanosu OCUflash® kapljic za oko.

3. Kako uporabljati OCUflash®

Izdelek OCUflash® predstavlja primerno raztopino za izpiranje oz. 
odstranjevanje tujkov iz očesa. Brez posveta z zdravnikom jo lahko 
uporabljate le za enostavno, kratkotrajno izpiranje, za vnos v oči ali kot 
obkladke na vekah. Izdelek uporabljajte v primeru neprijetnega občutka 
v očesu, kot so pečenje, draženje, srbenje in občutek tujka v očesu. 
V praksi je izdelek OCUflash® na primer primeren za uporabo:
1. za izpiranje očesa po tonometriji in gonioskopiji,
2. za izpiranje očesa za odstranjevanje tujkov, prahu in klorirane vode,
3. za izpiranje ostankov fluoresceinskih raztopin,
4. za izpiranje sluzastih in gnojnih izcedkov, 
5. za izpiranje očesa po nošenju trdih kontaktnih leč,
6. kot prva pomoč po rahlem poškodovanju očesne veznice in oči 

z  jedkovinami: s kislinami in lugi (apno, malta),
7. kot podporno sredstvo pri večini neinfekcioznih vnetjih, vnetjih očesne 

veznice, in kroničnih vnetjih očesne veznice,
8. kot primerno sredstvo za odstranjevanje kozmetičnih sredstev v okolici 

očesa (veka, trepalnice).
Za pomiritev oči in dodatno pomoč pri neinfekcijskih vnetjih veznic in vek 
priporočamo, da vkapljate eno ali dve kapljici v veznično vrečko očesa 
1 do 4-krat na dan. Za izpiranje tujka iz očesa vkapljajte raztopino tako 
dolgo, dokler tujek ni odstranjen oziroma težave niso odpravljene.
Po odprtju je izdelek OCUflash® takoj pripravljen za vnos v oko. 
Odstranite zaščitni pokrovček, rahlo nagnite glavo nazaj, obrnite 
plastenko navpično in s stiskanjem vkapljajte v spodnjo veznično vrečko 
predpisano število kapljic. Količina vkapljane raztopine je odvisna od 
načina uporabe. V oko vkapljajte ali prizadeto oko izperite po potrebi 
(količino iztisnjene raztopine uravnavajte s stiskanjem plastenke). Pri 
vnetih vekah lahko raztopino uporabite tudi za obkladke. Ob vnašanju 
se ne dotikajte z vrhom kapalke očesa, veke in trepalnic. Po vkapljanju 
v oko tesno zaprite zaščitni pokrovček, da ne bi prišlo do okužbe kapljic. 
Plastenko hranite v navpičnem položaju.
Opozorilo
Izdelek OCUflash® ne vpliva na zbranost pri vpravljanju z vozili, s stroji 
ali delo na višini, ki zahteva večjo pozornost. Vendar se po vkapljanju v 
vezničko vrečko lahko pojavi začasno zamegljen vid, zaradi česar lahko 
dejavnosti za katere potrebujete večjo pozornost opravljate šele po 
prenehanju tega prehodnega učinka. Če otrok slučajno zaužije raztopino 
poiščite zdravniško pomoč.
Ob sočasni uporabi izdelka ne smete nositi mehkih kontaktnih leč (zlasti 
hidrofilnih). Če je možno, tekom uporabe ne nosite niti trdih kontaktnih 
leč ali jih pred uporabo odstranite in jih ponovno vstavite najprej 20 minut 
po uporabi kapljic.



 4.  Možni neželeni učinki
Izdelek OCUflash® oči zelo dobro prenašajo. Redko, takoj po uporabi, 
lahko pride do začasnega rahlo pekočega občutka. Prav tako se lahko 
pojavi preobčutljivostna reakcija.
Medsebojno delovanje: Ni poročil.

5.  Kaj vsebuje OCUflash®

1 ml raztopine vsebuje 7 mg natrijevega klorida. 
Pomožne snovi: benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat dihidrat, kalijev 
klorid, magnezijev klorid heksahidrat, polisorbat 80, tinktura iz smetlike, 
boraks, natrijev hidroksid, voda za injekcije.
1 ml vsebuje 0,04 mg benzalkonijevega klorida (0,004%).

6.  Kako shranjevati OCUflash® in ostale informacije
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne shranjujte v hladilniku in ne 
zamrzujte.
Kapljice za oko porabite v 28 dneh po odprtju plastenke.
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Ne uporabljajte raztopine po datumu izteka roka uporabnosti, ki je 
naveden na nalepki ali škatli poleg ikone za peščeno uro. Datum izteka 
roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
Velikost pakiranja:  1 kapalna plastenka z 10 ml raztopine, 2 kapalni 
plastenki z 10 ml raztopine
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