Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto příbalovou informaci. Obsahuje důležité údaje,
jak tento přípravek používat. Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka, nebo kontaktujte přímo nás.

Hyal-Drop

®

CZ

multi

0.24% hyaluronát sodný

Způsob použití: oční kapky pro zvlhčení očí a pro zvlhčování měkkých i tvrdých
kontaktních čoček
Co je Hyal-Drop® multi?
Hyal-Drop® multi je čirý

oční roztok, který obsahuje 0,24% kyselinu
hyaluronovou (ve formě hyaluronátu sodného), pomocné látky: chlorid sodný,
chlorid draselný, hydrogenfosforečnan disodný, dihydrogenfosforečnan sodný
dihydrát a sterilní vodu.
Hyal-Drop® multi je velmi dobře snášen, díky tomu, že neobsahuje konzervační
látky.
Inovativní dávkovací lahvička umožňuje jednoduché a bezpečné použití
přípravku. Přípravek lze používat 6 měsíců po otevření.

K čemu se Hyal-Drop® multi používá?
Hyal-Drop® multi je přípravek, který přináší okamžitou úlevu a zvlhčení pro
suché oči. Přirozeně osvěžuje a zklidňuje suché oči a mírní příznaky unavených,
podrážděných či slzících očí.
Hyal-Drop® multi je vhodný k vlhčení a opakovanému zvlhčování
měkkých a tvrdých kontaktních čoček, znatelně zpříjemňuje jejich
nošení během celého dne.

Kdy použít Hyal-Drop® multi?
Hyal-Drop® multi je ideální přípravek pro okamžitou pomoc. Obsahuje
přirozenou zvlhčovací složku, kyselinu hyaluronovou (ve formě hyaluronátu
sodného), která se nachází ve strukturách zdravého lidského oka a v přirozeném
slzném filmu.
Hyal-Drop® multi je navržen tak, aby zůstal na povrchu oka a poskytl intenzivní
zvlhčení pro okamžitou, dlouhotrvající úlevu od příznaků suchého oka. Je to
ideální přípravek pro každého, kdo trpí symptomy, jako jsou unavené,
namáhané oči, pocit cizího tělesa v oku, pocit pálení a/nebo nadměrné slzení
očí.
Suchost očí může být způsobená
–– vnějšími faktory, jako dlouhodobá práce u počítače, pobyt v klimatizovaných
nebo vytápěných prostorech, cigaretový kouř, větrné počasí a/nebo nošení
kontaktních čoček.
–– jinými faktory, jako je užívání některých léčiv (například hormonální
antikoncepce, antihistaminik, beta-blokátorů, spasmolytik a diuretik) nebo
některými nemocemi, které se podílejí na vzniku syndromu suchého oka.
Jak často a jak dlouho používat Hyal-Drop® multi?
Kápněte jednu kapku přípravku Hyal-Drop® multi do oka, dle potřeby. Můžete
ho používat denně, jak často chcete. Délka používání není omezena.
Jak používat Hyal-Drop® multi?
Pozor! Před prvním použitím, a pokud nebyl přípravek použit delší dobu:
Sejměte uzávěr a otočte lahvičku dnem vzhůru. Opakovaně stlačte aplikátor asi
20krát, až se uvolní první kapka. Nyní je lahvička připravená k použití.
aplikátor
mechanismus)

1. Před použitím přípravku si umyjte ruce a držte
lahvičku, jak je uvedeno.

2. Před každým použitím pootočením sejměte
ochranný uzávěr z hrotu lahvičky.
Dávejte pozor, abyste se prsty ani ničím jiným
nedotkl/a hrotu lahvičky. Tím se zamezí kontaminaci
roztoku v lahvičce.
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3
zacvaknutí

3. Otočte lahvičku dnem vzhůru a lehce zakloňte
hlavu. Prstem volné ruky jemně stáhněte dolní
víčko směrem dolů, držte lahvičku ve svislé poloze
nad okem a stiskněte aplikátor pro uvolnění kapky
do oka.
Nedotýkejte se hrotem lahvičky povrchu oka, aby
nedošlo k případnému zranění.
Zavřete oko a jemně jím zakružte, aby se kapka
optimálně rozprostřela po celém povrchu oka.
4. Ihned po použití otřepejte přebytečné kapky
a nasaďte ochranný uzávěr zpátky na hrot lahvičky.
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Inovativní pumpičkový mechanismus Hyal-Drop® multi udržuje oční roztok
sterilní i bez konzervantů a umožňuje jeho pohodlnou aplikaci.
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Kdy nepoužívat Hyal-Drop® multi?
Nepoužívejte tento přípravek v případě přecitlivělosti na kteroukoli jeho složku.
Důležité informace týkající se používání přípravku Hyal-Drop® multi?
•	
Vzácně byly zaznamenány lokální alergické reakce. V takovém případě

používání přípravku ukončete.
•	
Bezpečnostní informace pro pacienty se závažným poškozením rohovky:
při užívání očních přípravků obsahujících fosforečnany bylo ve velmi vzácných
případech zaznamenáno ukládání fosforečnanu vápenatého na rohovce.
•	
Aby se předešlo případnému zranění oka nebo kontaminaci roztoku
v lahvičce, nedotýkejte se povrchu oka hrotem lahvičky.
•	Po aplikaci otřepejte přebytečné kapky roztoku z lahvičky.
•	Počkejte přibližně 15 minut, než použijete jiný oční přípravek.
•	Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
•	Přípravek nepoužívejte, pokud je lahvička poškozená.
Jak přípravek Hyal-Drop® multi uchovávat?
Uchovávejte při teplotě +1 - +25°C.
Hyal-Drop® multi lze používat po dobu 6 měsíců od otevření.
Balení:
Hyal-Drop® multi je dostupný v balení po 10 ml.
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Nepoužívejte, pokud je
lahvička poškozená!

Výrobce:
Bausch & Lomb GmbH
Nepoužívejte déle než
Brunsbütteler Damm
6 měsíců po otevření.
165 – 173,
DE -13581 Berlín, Německo
Obchodní zastoupení v ČR:
Datum exspirace
PharmaSwiss Česká
republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
Číslo šarže
170 00 Praha 7,
Česká republika
25˚C
Teplotní omezení, skladujte
Přečtěte si návod k
1˚C
při 1°C -25 °C.
použití.
Sterilizační metoda,
aseptická
Datum poslední revize: srpen 2016
®/™ jsou registrované ochranné známky společnosti Bausch & Lomb a jejich
dceřiných společností.

