
OCULOCIN PROPO

Sterilné očné kvapky 5 ml. 10 jednodávkových ampuliek po 0,5 ml. Zdravotnícka 
pomôcka. Úľava a osvieženie pre podráždené oči.

Indikácie:

Očné kvapky pre podráždené a unavené oči zabezpečujúce hygienu a hydratáciu očí 
vystavených dennému pôsobeniu externých faktorov.

Zloženie:

Čistá voda, glycerín, extrakt z aloe vera, extrakt z harmančeka, extrakt z propolisu, 
chlorid sodný, kyselina boritá (bórová voda), tetraboritan sodný, disodium EDTA.

Dávkovanie a spôsob podávania:

Aplikujte 1-2 kvapky do každého oka. Uzatvárateľná liekovka slúži len na jednorazove 
použitie. Liekovku vyhoďte 24 hodín po otvorení.
Je bezpečné používať kvapky tak často, ako je to potrebné.
Nekvapkajte priamo na kontaktné šošovky. S nasadením kontaktných šošoviek počkaj-
te minimálne 10 minút po použití kvapiek.

Upozornenia:

Nedotýkajte sa kvapkadla liekovky. Predídete tak kontaminácii.
Neprehĺtajte roztok a uchovávajte kvapky mimo dosahu detí.
Nepoužívajte kvapky, ak ste alergický na akúkoľvek zložku roztoku.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 30 °C.
Nezmrazujte.
Nepoužívajte kvapky, ak sú v roztoku viditeľné kúsky.
Nepoužívajte kvapky, ak je liekovka poškodená alebo roztok z liekovky vyteká.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na liekovke. Dátum 
exspirácie zodpovedá poslednému dňu v mesiaci.
V prípade podráždenia konzultujte používanie kvapiek s lekárom.
Používajte kvapky podľa návodu na používanie alebo kvapky používajte podľa od-
porúčania lekára alebo lekárnika.
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