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Insert - Optive Fusion™ MD - Czech Republic / Slovakia
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Jedinečné složení přípravku pro okamžitou úlevu, dokonalý dlouhotrvající 
komfort a soustavnou ochranu před příznaky suchého oka.
Sodná sůl karboxymethylcelulosy a hyaluronát sodný, látky obsažené 
v přípravku OPTIVE Fusion™, tvoří kombinaci, která působí synergicky 
na zmírnění příznaků suchého oka. Kyselina hyaluronová je účinný oční 
lubrikant, který napomáhá udržovat stabilitu slzného filmu.
Duální účinek - lubrikační a osmoprotektivní - vede k zajištění komfortu.
Popis
OPTIVE Fusion™ je vícedávkový sterilní roztok, který obsahuje hyaluronát 
sodný 0,1%, sodnou sůl karboxymethylcelulosy 0,5%, glycerin 0,9%, 
erytritol, kyselinu boritou, dekahydrát tetraboritanu sodného, dihydrát 
natrium-citrátu, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát 
chloridu hořečnatého a konzervační činidlo PURITE® 0,01%, které se v oku 
rozkládá na přirozené složky slz.
OPTIVE Fusion™ lze používat společně se všemi druhy kontaktních čoček 
a přípravek je možné používat až 3 měsíce po otevření.
Návod k použití
Podle potřeby nakapejte do oka (očí) 1 nebo 2 kapky.
Upozornění

- Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na kteroukoli složku přípravku.
- Roztok nepolykejte.
- Aby nedošlo ke kontaminaci nebo případnému poranění oka, 

nedotýkejte se zakončením lahvičky žádného povrchu a vyvarujte se 
přímého kontaktu s okem.

- Lahvičku po použití ihned dobře uzavřete.
- Po uplynutí 3 měsíců od prvního otevření lahvičky zlikvidujte veškerý 

zbývající roztok.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na přípravku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte lahvičku, pokud byl před prvním použitím narušen 

uzávěr chránící před manipulací, který se nalézá na hrdle lahvičky.
- Nepoužívejte, pokud došlo ke změně barvy roztoku.
- Mezi podáním očních přípravků ponechte odstup 5 minut.

Varování
Přestaňte přípravek používat a vyhledejte svého očního lékaře, pokud 
pocítíte bolest očí, změny vidění, přetrvávající začervenalé nebo 
podrážděné oči nebo pokud se stav zhorší.
Obsah
OPTIVE Fusion™ se dodává v plastových lahvičkách o obsahu 3 ml, 
10 ml nebo 15 ml.

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castelbar Road
Westport, Co.Mayo
Irsko

Datum revize: 19.08.2015

Jedinečné zloženie zdravotníckej pomôcky je zdrojom okamžitej úľavy, 
dokonalého dlhotrvajúceho komfortu a dlhodobej ochrany príznakov 
suchého oka. Sodná soľ karboxymetylcelulózy a kyselina hyalurónová, 
látky obsiahnuté v OPTIVE FusionTM, tvoria kombináciu, ktorá efektívne 
spolupôsobí na zmiernenie príznakov suchého oka. Kyselina hyalurónová 
je účinný očný lubrikant, ktorý napomáha udržiavať stabilitu slzného filmu. 
Duálny účinok - lubrikačný a osmoprotektívny vedie k zabezpečeniu komfortu.
Opis
OPTIVE Fusion™ je viacdávkový sterilný roztok, ktorý obsahuje hyaluronát 
sodný 0,1%, sodnú soľ karboxymetylcelulózy 0,5%, glycerín 0,9%, 
erytritol, kyselinu boritú dekahydrát boritanu sodného, dihydrát citrátu 
sodného, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát 
chloridu horečnatého a konzervačné činidlo PURITE® 0,01%, ktoré sa 
v oku rozkladá na prirodzené zložky sĺz.
OPTIVE Fusion™ možno používať spolu so všetkými druhmi kontaktných 
šošoviek a zdravotnícku pomôcku je možné používať až 3 mesiace po otvorení.
Návod na použitie
Podľa potreby nakvapkajte do oka (očí) 1 alebo 2 kvapky.
Upozornenie
- Nepoužívajte, pokiaľ ste alergický na ktorúkoľvek zložku zdravotníckej 

pomôcky
- Roztok neprehĺtajte
- Aby nedošlo ku kontaminácii alebo k prípadnému poraneniu oka, 

nedotýkajte sa zakončením fľaštičky žiadneho povrchu a vyvarujte sa 
priameho kontaktu s okom

- Fľaštičku ihneď po použití dobre uzatvorte
- Po uplynutí 3 mesiacov od otvorenia zlikvidujte všetok zvyšný roztok
- Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na zdravotníckej 

pomôcke
- Uchovávajte mimo dosahu detí
- Uchovávajte pri izbovej teplote
- Nepoužívajte fľaštičku, pokiaľ bol pred prvým použitím narušený uzáver 

chrániaci pred manipuláciou, ktorý sa nachádza na hrdle fľaštičky
- Nepoužívajte, pokiaľ došlo k zmene farby roztoku
- Medzi podaním iných očných prípravkov nechajte odstup 5 minút
Varovanie
Prestaňte zdravotnícku pomôcku používať a vyhľadajte svojho očného 
lekára, pokiaľ pocítite bolesť očí, zmeny videnia, pretrvávajúce 
sčervenenie alebo podráždené oči, alebo pokiaľ sa stav zhorší
Obsah
OPTIVE Fusion™ sa dodáva v plastových fľaštičkách s obsahom 3 ml, 
10 ml alebo 15 ml
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Castlebar Road
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