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Roztok s dvojím účinkem:
lubrikačním a osmoprotektivním vytvářejícím komfort
Neobsahuje konzervační činidlo

optive®
 UD

Roztok s dvojitým účinkom -
lubrikáciou a osmoprotekciou - pre dlhotrvajúci komfort
Neobsahuje konzervačné látky

Přípravek OPTIVE® UD má jedinečné složení s dvojím účinkem, které 
je zdrojem dlouhodobého komfortu. OPTIVE® UD lubrikuje povrch oka 
a zvlhčuje buňky povrchu oka, přičemž obnovuje přirozenou osmotickou 
rovnováhu.

Popis:
OPTIVE® UD je jednodávkový sterilní roztok bez obsahu konzervačního 
činidla, který obsahuje sodnou sůl karboxymethylcelulosy, glycerin, 
levokarnitin a erythritol.
Přípravek Optive UD je vhodný k použití po operaci typu Lasik k poskytnutí 
úlevy od pocitu sucha a pooperačního diskomfortu.
Přípravek OPTIVE® UD lze používat společně se všemi druhy kontaktních 
čoček.

Návod k použití
Podle potřeby nakapejte do oka nebo do očí 1 nebo 2 kapky.

Upozornění

•  Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na kteroukoli složku přípravku.
•  Roztok nepolykejte.
•  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na výrobku.
•  Uchovávejte mimo dosah dětí.
•  Uchovávejte při pokojové teplotě.
•  Mezi podáním výrobků pro oční použití ponechejte odstup 5 minut.
•  Nepoužívejte, pokud je ampulka s dávkou poškozená.
•  Aby nedošlo ke kontaminaci, nedotýkejte se zakončením ampulky 

žádného povrchu a vyvarujte se přímého kontaktu s okem.
•  Použijte ampulku jen jednou, a poté ji zlikvidujte.

Varování
Pokud Vaše potíže přetrvávají poraďte se se svým očním lékařem

Tento výrobek neobsahuje konzervační činidla. Použijte jej ihned po 
otevření, aby nedošlo ke kontaminaci, která by mohla způsobit infekci oka.

Obsah
OPTIVE® UD, roztok pro zvýšení komfortu, se dodává v jednodávkových 
ampulkách obsahujících 0,4 ml přípravku.

Výrobce:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irsko

Jedinečná receptúra roztoku OPTIVE® UD s dvojitým účinkom poskytuje 
dlhotrvajúci komfort. OPTIVE® UD lubrikuje povrch oka a zvlhčuje 
povrchové bunky oka obnovením prirodzenej osmotickej rovnováhy.

Opis
OPTIVE® UD je sterilný roztok bez konzervačných látok, s dávkovaním po 
jednotlivých dávkach, obsahujúci karboxymetylcelulózu sodnú, glycerín, 
levokarnitín a erytritol.
Optive UD je vhodný na používanie po laserovej operácii LASIK na úľavu 
od pocitu suchého oka a diskomfortu po operácii.
OPTIVE® UD je možné používať so všetkými typmi kontaktných šošoviek.

Návod na použitie
Podľa potreby nakvapkajte do oka (očí) 1 alebo 2 kvapky.

Bezpečnostné opatrenia

•  Roztok nepoužívajte, ak ste alergický na niektorú z jeho zložiek.
•  Roztok neprehĺtajte.
•  Roztok nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na 

zdravotníckej pomôcke
•  Uchovávajte mimo dosahu detí.
•  Uchovávajte pri izbovej teplote.
•  Medzi použitím jednotlivých očných prípravkov počkajte 5 minút.
•  Nepoužívajte, ak je ampulka s jednotlivou dávkou poškodená.
•  Aby ste zabránili kontaminácii, nedotýkajte sa špičkou ampulky 

žiadneho povrchu a predchádzajte priamemu kontaktu s okom.
•  Ampulku po jednom použití zlikvidujte.

Varovania
V prípade pretrvávajúcich problémov sa, prosím, poraďte s očným 
špecialistom.

Táto zdravotnícka pomôcka neobsahuje konzervačné látky a má sa sa 
použiť okamžite po otvorení, aby sa zabránilo kontaminácii, ktorá môže mať 
za následok očnú infekciu.

Balenie
Roztok OPTIVE® UD pre dlhotrvajúci komfort sa dodáva v ampulkách 
s jednotlivou dávkou s obsahom 0,4 ml.

Výrobca:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Írsko
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