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71885RW14

optive™

Roztok s dvojím účinkem - lubrikačním a zvlhčujícím
optive™

Roztok s dvojitým účinkom - lubrikačným 
a zvlhčujúcim

OBSAH

OPTIVE™ jsou unikátní kapky s dvojím účinkem a poskytující 
dlouhotrvající komfort
OPTIVE™ lubrikují a zvlhčují povrch oka za obnovení přirozené
osmotické rovnováhy

Popis
OPTIVE™ je vícedávkový sterilní roztok, který obsahuje 
carboxymethylcxelulózu, glycerin a konzervant Purit, který se rozkládá 
na přirozené komponenty slz

Instrukce pro použití
Vkápněte 1 nebo 2 kapky do každého oka

Upozornění
• Nepoužívejte při přecitlivěosti na některou složku přípravku
• Roztok nepolykejte
• Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se koncem kapacího 

uzávěru oka ani jiných předmětů
• Lahvičku po použití ihned pevně uzavřete
• Nepoužívejte déle než 6 měsíců po otevření
• Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
• Uchovávejte mimo dosah dětí
• Uchovávejte při pokojové teplotě
• Nepoužívejte kapky, pokud má lahvička před prvním použitím 

porušený obal.
• Mezi vkápnutím OPTIVE™ a jiných očních přípravků dodržujte 

interval 5 minut.

Varování
Pokud Vaše potíže přetrvávají, poraďte se se svým očním lékařem

Obsah
OPTIVE roztok je dodáván va plastových lahvičkách obsahujících 
3 nebo 10 ml.

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

Datum revize: 09/2015

STERILE  A STERILE  A

OPTIVE™ je unikátny roztok s dvojitým účinkom a dlhotrvajúcim 
komfortom.
OPTIVE™ lubrikuje a zvlhčuje povrch oka za účelom obnovenia 
prirodzenej osmotickej rovnováhy.

Popis:
OPTIVE™ je viacdávkový sterilný roztok, ktorý obsahuje 
karboxymetylcelulózu sodnú, glycerín a konzervačnú látku PURITE™, 
ktorá sa rozkladá na prirodzené zložky sĺz.

Inštrukcie pre použitie
Vkvapnite 1 alebo 2 kvapky do oka(očí) podľa potreby.

Upozornenia
• Nepoužívajte pri precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku
• Roztok nekonzumujte
• Aby sa zabránilo kontaminácii, nedotýkajte sa koncom 

kvapkacieho uzáveru oka ani iných predmetov
• Fľašu po použití ihneď pevne uzavrite
• Nepoužívajte dlhšie než 6 mesiacov po otvorení
• Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na produkte
• Uchovávajte mimo dosahu detí
• Uchovávajte pri izbovej teplote
• Nepoužívajte roztok, pokiaľ má fľaša pred prvým použitím 

porušený obal
• Medzi vkvapnutím OPTIVE™ a iných očných prípravkov dodržujte 

interval 5 minút.

Varovania
Pokiaľ Vaše problémy pretrvávajú, poraďte sa so svojím očným 
lekárom.

Balenie
OPTIVE™ je dodávaný v plastových fľašiach s obsahom 3 ml
alebo 10 ml.

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