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Informace pro použití, čtěte pozorně !
®

TEARS NATURALE II
(Umělé slzy)
Sterilní oční kapky
VÝROBCE
ALCON-COUVREUR n.v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie.
SLOŽENÍ
Účinná látka :
Dextranum 70 1,0 mg a Hydroxypropylmethylcellulosum 3,0 mg v 1 ml
roztoku (20 kapek).
Konzervační látka :
POLYQUADTM (Polyquadii chloridum) 0,01 mg v 1 ml roztoku (20 kapek).
Pomocné látky :
Natrii chloridum, Natrii tetraboras decahydricus, Kalii chloridum, Natrii
hydroxidum, Acidum hydrochloricum 35 %, Aqua purificata.

SUCHÁ
MÍSTA
POVRCH
OKA
SLZNÝ
FILM

INDIKAČNÍ SKUPINA
Oftalmologikum, umělé slzy.
CHARAKTERISTIKA
Vaše slzy jsou pozoruhodná tekutina.
A mají velmi důležitou funkci. Slzy obsahují přesné množství přírodních
složek, které se mísí aby vytvořily ochrannou vrstvu na povrchu oka,
zvanou slzný film. Slzný film chrání a zvlhčuje Vaše oči každý den a
pomáhá je udržovat v pohodlí a zdravé.
Ale někteří lidé mají příliš málo normálních slz.
Mnoho lidí produkuje buG příliš málo slz a nebo slzy, které postrádají
některou důležitou složku. Nedostatek slz nebo slzy, které neobsahují
vše, co potřebují ke splnění svého úkolu, může způsobit rozrušení
slzného filmu a formování suchých míst na rohovce. Tak vznikají
příznaky suchých a citlivých očí - pocit písku v očích, podráždění a
pálení očí, únava očí a celkové nepohodlí. Suché oko může být
překvapivě někdy příčinou nadměrného slzení v pokusu udržet povrch
oka mokrý, ale tyto slzy postrádají potřebné komponenty, takže
problém přetrvává dále.
Problém suchého oka převážně postihuje dospělé v pozdějším věku,
hlavně ženy. Čím je člověk starší, tím méně tekutin, včetně slz, jeho
tělo produkuje. Příčinou je také vnější prostředí, suchý vzduch, smog,
kouř a vítr, které mohou zhoršit dané podmínky. Problémy se slzným
filmem mohou také způsobit časté alergie, nedostatek vitamínů a
artritida.

NAHRAZENÝ
SLZNÝ FILM

INDIKACE
Jako dočasná úleva při pálení a podráždění oka, způsobeném suchostí
oka, a jako ochrana proti dalšímu podráždění. Jako dočasná úleva při
nepohodlí, způsobeném podrážděním nebo vystavením oka slunci či
větru.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte přípravek, pokud jste přecitlivělí na některou jeho složku.
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NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Ve výjimečných případech se může objevit místní podráždění po aplikaci. Zřídka se může vyskytnout
lokální přecitlivělost.
INTERAKCE
Nejsou známy.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Vkápněte 1 nebo 2 kapky do spojivkového vaku postiženého oka (očí) podle potřeby. Přípravek
mohou používat dospělí, děti, těhotné i kojící ženy.
TEARS NATURALE® II jsou uzpůsobeny tak, aby umožnily podávání léku po jednotlivých kapkách a
zároveň, aby zbylý roztok zůstal sterilní. K dosažení nejlepších výsledků dodržujte následujících
5 kroků :
1. Odstraňte z uzávěru umělohmotnou folii, pak odšroubujte uzávěr.
2. Konečky prstů stáhněte dolní víčko (máte-li možnost, použijte zrcadlo).
3. Podržte dávkovač těsně vedle nosu. Nedotýkejte se konce dávkovače ani se jím nedotýkejte
oka.
4. Jemně zmáčkněte lahvičku, vkápněte 1 nebo 2 kapky do spojivkového vaku vytvořeného stažením
víčka. Pomalu víčko pouštějte.
V případě, že musíte mít brýle do blízka, můžete podržet dávkovač u vnějšího koutku oka a
kapat kapky do oka výše uvedeným způsobem při nasazených brýlích.
5. Po použití lahvičku opět uzavřete.
UPOZORNĚNÍ
Jestliže pociOujete bolest oka, změny vidění, přetrvávající zčervenání nebo podráždění, a nebo pokud
obtíže, pro které byl přípravek nasazen, přetrvávají déle než 72 hodin, nebo se dokonce zhorší,
přerušte používání přípravku a navštivte lékaře. Váš oční lékař by měl být informován o tom, že
používáte TEARS NATURALE II při předepisování jiných očních léků.
Současně s používáním přípravku můžete nosit všechny druhy měkkých kontaktních čoček.
Těsně po nakapání přípravku se může objevit rozostřené vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových
vozidel nebo ovládání strojů. Proto tyto činnosti vykonávejte nejdříve půl hodiny po použití přípravku.
Přípravek neovlivňuje účinnost ani vstřebávání jiných očních léků. Mezi aplikací přípravku a jiných
očních kapek nebo mastí však dodržujte alespoň 5-ti minutový interval, aby nedošlo k vyplavení již
aplikované účinné látky.
Nepoužívejte, pokud roztok změnil barvu nebo se zakalil.
Aby nedošlo ke kontaminaci přípravku nesmí se ústí lahvičky dotknout oka ani tkání či předmětů.
Po otevření lahvičky smí být přípravek používán pouze po dobu 4 týdnů.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25° C. Z
mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní
při 25° C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti
uživatele.
Po každém použití lahvičku dobře uzavřete.
Při náhodném požití přípravku, hlavně dítětem, se poraGte s lékařem.
UCHOVÁVÁNÍ
Při obyčejné teplotě.
VAROVÁNÍ
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené
na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
BALENÍ
15 ml sterilních očních kapek v umělohmotné kapací lahvičce
Drop-Tainer®, příbalová informace, papírová skládačka.

®
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