
Informácie o používaní, čítajte pozorne! 

 

HYPROMELÓZA-P® 

Hypromelóza 5 mg/ml 

Očná roztoková instilácia 

 

 

1. Čo je HYPROMELÓZA-P® a na čo sa používa  

 

HYPROMELÓZA-P® je prípravok s ochranným epitelizačným a zvlhčujúcim účinkom. 

Hypromelóza (hydroxypropylmetylcelulóza) na povrchu rohovky a spojovky vytvára dočasný 

ochranný film, čím zvlhčuje vonkajší povrch oka a slúži ako náhrada pri nedostatočnej tvorbe 

sĺz. Poskytuje úľavu pri miernych podráždeniach očí, ktoré nie sú infekčného pôvodu. 

Odstraňuje pocit „suchosti“ očí. Dexpantenol (vitamín zo skupiny B) prispieva k zrýchlenej 

obnove buniek na povrchu rohovky (epitelizácii). 

 

HYPROMELÓZA-P® sa používa k podpornej liečbe pri zníženej tvorbe sĺz a na doporučenie 

lekára u syndróme suchého oka (keratoconjunctivitis sicca) napr. Sjogrenovom syndróme. 

Prípravok možno použiť pri malých poškriabaniach rohovky, po padnutí drobných teliesok do 

spojovkového vaku alebo po operáciách oka. 

Pomáha tiež k úľave od nepríjemných pocitov (štípanie, pálenie) doprevádzajúcich mierne 

podráždenia oka vetrom, prachom, cigaretovým dymom, znečisteným ovzduším, kontaktnými 

šošovkami atď. K zmierneniu očnej únavy spôsobenej dlhodobým čítaním, riadením 

motorových vozidiel, sledovaním obrazovky televízora alebo monitora počítača. 

Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti. 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete HYPROMELÓZA-P® 

 

Prípravok sa nesmie používať pri precitlivenosti na jednotlivé zložky a pri súčasnom nosení 

mäkkých kontaktných šošoviek. Nesmie sa tiež používať v akútnej fáze poleptania oka až do 

úplného odstránenia leptavej látky zo spojovkového vaku a do odstránenia odumretého 

tkaniva. 

 

Ak používate aj iné očné prípravky, poraďte sa o vhodnosti ich súčasného používania s 

očným lekárom. Všeobecne sa však doporučuje, aby medzi aplikáciou iných očných 

prípravkov a prípravku HYPROMELÓZA-P® bol dodržaný najmenej päťminútový interval. 

 

3. Ako používať HYPROMELÓZA-P®  

 

Ak lekár neurčí inak, aplikuje sa  zvyčajne 2-3 krát denne 1-2 kvapky do spojovkového vaku 

oka. Podľa potreby sa však môžu aplikovať 1-2 kvapky i každú hodinu. 

 

Po otvorení je prípravok pripravený na podanie do oka. 

Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a 

stlačením plastovej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet 

kvapiek. Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné po nakvapkaní 

prípravku do oka uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. 

Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe. 

 

Upozornenie:  



Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú viac ako dva dni, 

alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára, ktorý Vás vyšetrí a poprípade 

doporučí inú formu liečby. 

Tesne po nakvapkaní prípravku sa môže objaviť neostré videnie, ktoré by mohlo sťažiť 

riadenie motorových vozidiel a obsluhu strojov. Doporučuje sa preto tieto činnosti vykonávať 

najskôr až za 20 minút po aplikácii prípravku. 

Súčasne s používaním prípravku nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky. Pred aplikáciou je 

potrebné si ich vybrať a opätovne nasadiť najskôr až za 30 minút po použití prípravku. 

Pri náhodnom užití prípravku sa neočakávajú nežiadúce účinky a to ani u detí. Doporučuje sa 

vypiť väčšie množstvo tekutín, u detí prípadná kontrola detským lekárom, ak sa objavia 

nejaké ťažkosti. 

 

4. Aké sú možné vedľajšie účinky  

 

Zriedka sa môže objaviť podráždenie oka, ktoré sa prejaví sčervenaním a svrbením, alebo 

môže prísť k prechodnému zlepeniu očných rias.  

Pri prípadnom výskyte týchto alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom používaní 

prípravku poraďte s očným lekárom. 

 

HYPROMELÓZA-P® sa nesmie používať súčasne s očnými prípravkami obsahujúcimi soli 

kovov.  

 

5.  Čo HYPROMELÓZA-P® obsahuje  

 

Hypromelóza 5 mg v 1 ml roztoku. 

Pomocné látky: dexpantenol, benzalkóniumchlorid, chlorid sodný, dihydrát edetanu 

disodného, voda na injekciu 

 

6. Ako uchovávať OCUhyl C a ďalšie informácie  

  

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. 

Chrániť pred chladom a mrazom.   

Prípravok uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 

Prípravok nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pri 

ikone presýpacích hodín. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. 

Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní. 

 

Balenie: 1  10 ml 

 

Ikona vyrobca 
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