
Informácie o používaní, čítajte pozorne!

SeptoZINC
Chlorid sodný  7,5 mg/ml
Očná roztoková instilácia

1. Čo je SeptoZINC a na čo sa používa
SeptoZINC je sterilný, isotonický, výplachový roztok s prídavkom antisepticky 
a synergicky pôsobiacich prísad (glukonát zinočnatý a benzalkóniumchlorid). 
Je určený na kvapkanie do oka a k výplachom očí. 
Glukonát zinočnatý a benzalkóniumchlorid pôsobia v oku dezinfekčne 
(antibakteriálne a antiviroticky). Tieto charakteristické vlastnosti kombinácie 
uvádzaných látok sa používajú v prevencii a k podpornej liečbe infekcií oka.
Priaznivé antimikrobiálne vlastnosti zlúčenín obsahujúcich ióny zinku sú 
v očných formuláciách dlhodobo známe. Forma zinku v podobe glukonátu 
vytvára ochrannú vrstvu na povrchu sliznice spojoviek, pod ktorými môže 
prebiehať regenerácia buniek, čo prispieva k obnove fyziologického stavu 
v spojovkovom vaku oka.
Antiseptické vlastnosti benzalkóniumchloridu sú založené na jeho povrcho-
vo aktívnych vlastnostiach. Vplyvom jeho zmáčacích, dispergačných a emul-
gačných vlastností dochádza k odplavovaniu nečistôt z povrchu oka, vrátane 
mikroorganizmov. Antiseptické vlastnosti benzalkóniumchloridu sú ďalej za-
ložené na jeho samotnej  antibakteriálnej  a antivirálnej aktivite. 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SeptoZINC
SeptoZINC sa nesmie používať pri precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek. 
SeptoZINC môžu používať dospelí, mladiství a deti od 1 roka.
Pokiaľ sú súčasne používané aj iné očné instilácie alebo očná masť, je 
vhodné ich aplikovať do oka najskôr po 5 minútach po aplikácii prípravku 
SeptoZINC.

3. Ako používať SeptoZINC
Bez rady lekára môže byť použitý ku kvapkaniu do očí, resp. k jednoduchému 
krátkodobému výplachu očí.  
Dávkovanie: 
K upokojeniu očí a k podpornej liečbe pri infekciách spojoviek a mihalníc 
kvapnúť do dolného spojovkového vaku 1 kvapku 3 x denne. 
Dĺžka aplikácie je individuálna. 
Upozornenie pred aplikáciou 
Po otvorení je SeptoZINC pripravený na podanie do oka. Pacient odskrut
kuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom 
a stlačením plastovej fľaštičky kvapne do dolného spojovkového vaku 
predpísaný počet kvapiek. Množstvo aplikovaného roztoku závisí od spôsobu 
použitia. Kvapnite do oka alebo vypláchnite postihnuté oko roztokom podľa 
potreby (množstvo vytekajúceho roztoku kontrolujete stlačením fľaštičky). 
Pri aplikácii sa kvapkadlo nesmie dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je 
nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. 
Fľaštička sa uchováva vo zvislej polohe.
Upozornenia: 
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so syndrómom suchého oka a s ďalšími 
ochoreniami očného povrchu. Neodporúča sa prekročiť 14 dní nepretržitého 
používania u tohto druhu ochorenia.
Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré je prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú 
viac ako dva dni, alebo sa príznaky zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára. 
SeptoZINC neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel, obsluhe 
strojov a práci vo výškach, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Avšak pri apli-
kácii do spojovkového vaku môže ojedinele dôjsť k dočasnému rozmazané-
mu 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
SeptoZINC je veľmi dobre znášaný. Zriedkavo, bezprostredne po aplikácii 
sa môže vyskytnúť prechodné mierne pálenie. Môže sa vyskytnúť reakcia 
z precitlivenosti.
V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných 
nezvyčajných reakcií sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.
Interakcie: Nie sú doposiaľ známe.

5.  Čo SeptoZINC obsahuje                                                                                                                   
Chlorid sodný 7,5 mg v 1 ml
Pomocné látky: benzalkóniumchlorid 0,2 mg v 1ml (0,02 %), glukonát 
zinočnatý, chlorid draselný,  chlorid horečnatý hexahydrát , chlorid vápenatý 
dihydrát, citrát sodný, čistená voda.

6. Ako uchovávať SeptoZINC 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 iko ne presýpacích hodín. Dátum exspirácie sa vzťa
huje na posledný deň v danom mesiaci.
Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.

Balenie: 1 x 10 ml 
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