
 
Informácie o používaní, čítajte pozorne! 
 

OCUflash® 

Chlorid sodný  7 mg/ml 
Očná roztoková instilácia 
 
                                              
1. Čo je OCUflash® a na čo sa používa 
 
 OCUflash® je špeciálny očný (isotonický, pufrovaný) roztok s prídavkom extraktu očianky lekárskej. 
Je určený pre použitie k výplachom alebo kvapkaniu do oka. Výťažky očianky lekárskej pôsobia v oku 
protizápalovo, dezinfekčne a adstringentne (sťahujúco). Tieto charakteristické vlastnosti očianky sa už 
dlhodobo využívajú k upokojeniu očí, k prevencii a k podporenej liečbe neinfekčných zápalov mihalníc 
a spojoviek. 
 
 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete OCUflash® 

 
OCUflash® sa nesmie používať pri precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek.  
 
OCUflash® môžu používať dospelí, deti a mladistvý. Vzhľadom k bezpečnosti prípravku je možné ho 
podávať i novorodencom, dojčatám, tehotným ženám a dojčiacim matkám. 
 
Pokiaľ sú súčasne používané i iné očné instilácie alebo očná masť, je vhodné ich aplikovať do oka 
najskôr za 5 minút po aplikácii prípravku OCUflash®. 
 
3. Ako používať OCUflash® 

 
 OCUflash® je ideálny výplachový roztok pre odstránenie akýchkoľvek cudzích teliesok z oka. Bez 
rady lekára môže byť použitý k jednoduchému krátkodobému výplachu, ďalej ku kvapkaniu do očí 
alebo k obkladom mihalníc. Prípravok sa používa pri nepríjemných pocitoch v oku ako je pálenie, 
rezanie, svrbenie a pocit cudzieho telieska v oku. V praxi je OCUflash® ideálne použiť napríklad: 
 
1. k výplachom oka po tonometrii a gonioskopii, 
2. na vymývanie oka, k odstráneniu cudzích teliesok, prachu a chlórovanej vody,  
3. k odplaveniu zvyškov fluoresceínových roztokov,  
4. k vymývaniu hlienistých a hnisavých sekrétov, 
5. k výplachom oka po nosení tvrdých kontaktných šošoviek, 
6. ako prvá pomoc po ľahkom poleptaní spojoviek a očí kyselinami a zásadami (vápnom,maltou), 
7. ako podporný prostriedok pri niektorých, hlavne neinfekčných zápaloch spojoviek, chronických  

zápaloch  spojoviek.  
8. je vhodné ho použiť pri odstraňovaní kozmetických prípravkov z okolia oka (viečok, rias). 
 
Dávkovanie:  
K upokojeniu očí a k podpornej liečbe neinfekčných zápalov spojoviek a mihalníc vkvapnúť do dolného  
spojivkového vaku 1-2 kvapky 1-4x denne. Pri výplachu akéhokoľvek cudzieho telieska z oka 
aplikujeme roztok až do doby odstránenia cudzorodej látky či cudzích teliesok,  poprípade do 
vymiznutia problémov. 
 
Po otvorení je OCUflash® pripravený na podanie do oka. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne 
zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastickej fľaštičky vkvapne do dolného 
spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Množstvo aplikovaného roztoku závisí od spôsobu 
použitia. Vkvapkajte alebo vypláchnite postihnuté oko roztokom podľa potreby (množstvo 
vytekajúceho roztoku kontrolujete stlačením fľaštičky). Pri zápaloch mihalníc je možné roztok použiť 
i k obkladom. Pri aplikácii sa kvapkadlo nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné uzáver 
pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe. 
 
 



Upozornenia:  
OCUflash® neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel, obsluhe strojov a práci vo 
výškach, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, avšak pri aplikácii do spojovkového vaku môže ojedinele 
dôjsť prechodne k rozmazanému videniu a preto tieto činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť je 
možné vykonávať až po ukončení tohto prechodného účinku.  
Pri náhodnom požití prípravku dieťaťom kontaktujte lekára.   
 
Pacient nesmie súčasne s používaním prípravku nosiť mäkké kontaktné šošovky (hlavne hydrofilné). 
Podľa možnosti by sa po dobu liečenia nemali nosiť ani tvrdé kontaktné šošovky, alebo aspoň pred 
aplikáciou je potrebné, aby si ich pacient vždy vybral a znova nasadil najskôr za 20 minút po 
nakvapkaní prípravku.  
 
 
4. Aké sú možné vedľajšie účinky 
 
 OCUflash® je veľmi dobre znášaný. Zriedkavo sa bezprostredne po aplikácii môže vyskytnúť 
prechodné mierne pálenie. Môže sa vyskytnúť reakcia precitlivenosti. 
 
Interakcie: Nie sú doposiaľ známe. 
. 
 
5.  Čo OCUflash® obsahuje                                                                                                         
           
Chlorid sodný 7 mg v 1 ml 
Pomocné látky: benzalkóniumchlorid 0,04mg v 1ml (0,004%), dihydrát edetanu disodného, chlorid 
draselný, hexahydrát chloridu horečnatého, polysorbát 80, očianková tinktúra, bórax, hydroxid sodný, 
voda na injekciu. 
 
 
 
6. Ako uchovávať OCUflash® 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 x 10, 2 x10ml  
 
Ikona vyrobca 
UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 4333 3786 
Fax: +421 2 4363 8743 
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk 
www.unimedpharma.eu 
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