
NAVODILA ZA UPORABO

SENSIVIT® 
Natrijev kamelozat 3 mg/ml
kapljice za oko, raztopina

1. Kaj je SENSIVIT® in zakaj se uporablja?
SENSIVIT® je raztopina z vlažilnim in pomirjajočim učinkom. Raz-
topina na površini očesa stabilizira vse tri plasti solza (solzne-
ga filma). Vsebuje natrijev karmelozat, ki zaradi svojih lastnosti 
ustvari na površini roženice in veznice začasni zaščitni sloj, s či-
mer navlaži zunanjo površino očesa in stabilizira vodno kompo-
nento solz. SENSIVIT® vsebuje vitamin A, ki krepi notranji (mu-
kozni) sloj solznega filma in skupaj z vitaminom E izboljšuje pre-
hranjevanje roženice in veznice. Snovi, ki jih vsebuje  raztopina, 
krepijo tudi zunanji (lipidni ali maščobni) sloj solznega filma.

SENSIVIT® se uporablja kot podporna terapija ob pomanjkanju 
naravnih solz in za blažitev znakov suhega očesa. Lahko se upo-
rablja v vseh primerih, ki zahtevajo nastanek ali okrepitev zaščit-
nega solznega filma na roženici in veznici očesa.

Raztopino lahko uporabljajo odrasli, mladostniki in otroci, starej-
ši od 2 let.  

2. Kaj moramo vedeti pred uporabo raztopine SENSIVIT® ? 
Raztopine SENSIVIT® ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na ka-
tero od učinkovin te raztopine. Uporaba raztopine ni primerna za 
nosečnice in doječe matere.

SENSIVIT® ni primeren za otroke, mlajše od 2 let.
Pri sočasni uporabi drugih kapljic za oči priporočamo, da počaka-
te najmanj 5 minut med uporabo posameznih pripravkov.  

3. Kako uporabljati SENSIVIT®?
Če zdravnik ne predpiše drugače, priporočamo vkapljati v veznič-
no vrečko eno kapljico 1-3 krat na dan. Odmerek kapljic za oko 
za otroke določi zdravnik individualno.

Po odprtju je raztopina takoj primerna za aplikacijo v oko.
Odstranite zaščitni pokrovček, rahlo nagnite glavo nazaj, obrnite 
plastenko navpično in s stiskanjem vkapljajte v spodnjo veznič-
no vrečko predpisano število kapljic. Ob vnašanju se ne dotikaj-
te očesa in veke. Po vkapljanju v oko tesno zaprite zaščitni pok-
rovček, da ne bi prišlo do okužbe kapljic. Plastenko hranite v na-
vpičnem položaju.

Opozorilo:
Takoj  po vkapljanju v oko lahko raztopina povzroči prehodno ne-
jasen vid, ki bi lahko otežil upravljanje vozila ali strojev ali delo na 
višini. Zato priporočamo, da te dejavnosti opravljate šele 20 mi-
nut po vnosu raztopine. Ob aplikaciji raztopine ne smete nositi 
mehkih kontaktnih leč. Trde kontaktne leče med vkapljanjem raz-
topine ne smejo biti vstavljene. Ponovno jih vstavite šele 20 minut 
po vkapljanju raztopine. Ob upoštevanju predpisanega odmerka 
je predoziranje praktično izključeno.
Če raztopino nenamerno zaužije otrok, poiščite zdravniško po-
moč.  

4. Kakšni so možni stranski učinki?  
Občasno se lahko neposredno po aplikaciji prehodno pojavi rah-
lo skelenje kot tudi alergijska reakcija.



V primeru teh neželenih učinkov ali drugih nenavadnih reakcij se 
posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

5. Kaj vsebuje SENSIVIT® ?
Natrijev karmelozat 3 mg/ml, polisorbat 80, hidroksipropilbe-
tadeks, alfa-tokoferil acetat, natrijev klorid,  makrogolglicerol 
hidroksi stearat, vitamin A, boraks, dinatrijev edetan dihidrat, 
benzalkonijev klorid, voda za injekcije.

6. Kako shranjevati SENSIVIT® in druge informacije
Raztopino shranjujte samo v prvotni embalaži pri temperaturi do 
25 °C. Ne zamrzujte in ne shranjujte pri nizkih temperaturah.
Raztopino shranjujte tako, da je nedosegljiv in neviden za otro-
ke. Raztopine  ne uporabljajte po datumu izteka uporabnosti, ki 
je naveden na nalepki ali na škatlici poleg ikone peščene ure. 
Datum izteka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedene-
ga meseca.
Raztopine ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporab-
nosti.
Vsebino uporabite v 28 dneh po odprtju.

Embaliranje: 1 kapalna plastenka z 10 ml raztopine
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