
Beschreibung
Okuzell one ist eine sterile, 
konservierungsmittelfreie, 
viskoelastische, klare Flüssig-
keit für die Hornhaut. Sie ent-
hält ausschließlich Substanzen, 
die im Auge natürlicherweise 
vorhanden sind. Okuzell one 
schützt und befeuchtet die Au-
genoberfläche und macht sie 
gleitfähig. Dadurch bewirkt es 
lang anhaltende Erleichterung 
bei trockenen Augen bedingt 
durch:
• Keratoconjunctivitis sicca 
(Sjögren-Syndrom)

• Hornhautverletzungen, Erosi-
onen, operative Eingriffe  
an der Hornhaut

• Kontaktlinsentragen
• Hormonstörungen (Meno-
pause)

• Klimaanlagen, Wind, Kälte, 
trockene Hitze, Staub,  
Rauch, Luftverschmutzung

• Bildschirmarbeiten, Fernse-
hen, lange Autofahrten,  
Langstreckenflüge

• Schwimmen in chlorhaltigem 
Wasser

Zusammensetzung
0,2 % Natriumhyaluronat, 
Natriumchlorid,  
Natriumhydrogenphosphat, 
Natriumdihydrogenphosphat 
und aqua purificata

Lagerung
Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor 
Frost schützen.

Vorsichtsmaßnahmen und 
Warnhinweise
•  Nicht verwenden bei beschä-
digter Sicherheitslasche.

•  Das Auge nicht mit der Fla-
sche berühren.

•  Wegen des Kontaminations-
risikos Kontakt der Öffnung 
der Flasche mit anderen 
Oberflächen oder den Händen 
vermeiden.

•  Nicht zusammen mit Arznei-
mitteln zur Anwendung am 
äußeren Auge verwenden.

•  Nicht an infizierten Augen 
anwenden.

•  Nach der Anwendung kann 
vorübergehend die  
Sehschärfe verringert sein. In 
diesem Fall kein Fahrzeug  
lenken, keine Maschinen 
bedienen. Warten bis die  
normale Sehschärfe wieder 
eingetreten ist. 

•  Anbruchdatum auf der Fla-
sche notieren.

•  Angebrochene Flasche 180 
Tage nach dem Abreißen  
der Sicherheitslasche mit 
dem Hausmüll entsorgen.

Packungsgröße 
10 ml

Složky
Hyaluronát sodný 0,2 %, chlorid 
sodný, hydrogenfosforečnan 
sodný, dihydrogenfosforečnan 
sodný a čištěná voda.

Popis
Okuzell one je sterilní viskoelas-
tický čirý roztok bez konzer-
vačních látek pro použití na 
rohovku. Obsahuje pouze látky, 
které se přirozeně vyskytují 
v oku. Okuzell one chrání a 
zvlhčuje povrch oka a lubrikuje 
jej. Poskytuje tak dlouhodobou 
úlevu očím, které jsou suché v 
důsledku:
• keratoconjunctivitis sicca 
(Sjörgenův syndrom)

• poranění rohovky, eroze, 
operace rohovky

• nošení kontaktních čoček
• hormonální poruchy, 
menopauzy

• klimatizace, větru, chladu, 
suchého tepla, prachu, kouře, 
znečištěného ovzduší

• práce u počítačového 
monitoru, dlouhého řízení 
automobilu a dálkových letů

• plavání v chlorované vodě

Skladování
Skladujte při teplotě 2 °C až  
25 °C. Chraňte před mrazem.

Bezpečnostní opatření a 
varování
• Nepoužívejte, pokud je 
poškozený plombovací 
kroužek víčka nebo lahvičky.

• Nedovolte, aby se lahvička 
dotkla Vašeho oka.

• Kvůli riziku kontaminace se 
vyvarujte kontaktu špičky 
lahvičky s jinými povrchy nebo 
rukama.

• Nepoužívejte společně s 
jinými léky na oči.

• Neaplikujte na infikované oči.
• Po použití může být dočasně 
snížena zraková ostrost. V 
takovém případě neřiďte 
automobily ani neobsluhujte 
stroje a vyčkejte, dokud se 
neobnoví normální vidění.

• Poznamenejte si na lahvičku 
datum jejího prvního otevření.

• 180 dní po odstranění 
plombovacího kroužku 
víčka by měla být lahvička 
zlikvidována v komunálním 
odpadu.

Velikost balení 
10 ml

PIL OKZ0 ATPLBGHU v01 211005

PIL Okuzell one eye spray ATBGCZSK

Maße: 150 x 350 mmm

Fira Sans Regular 22 pt
Fira Sans Regular 14 pt
Fira Sans Regular 9 pt
Fira Sans Regular 8 pt
Fira Sans Light 8 pt
Fira Sans Regular 6,5 pt
Fira Sans Light 6,5 pt

OKUZELL

OKUZELL

Augentropfen ohne Konservierungsmittel – Natriumhyaluronat 0,2 %

Oční kapky. Zdravotnický prostředek. Bez konzervačních látek. Hyaluronát sodný 0,2 %

C0 M0 Y0 K90 

C0 M0 Y0 K80 

C80 M3 Y4 K0 Pantone 272 C
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one

Gebrauchsanweisung

Návod k použití

1. Sicherheitslasche 
der Flasche vor erst-
maliger Anwendung 
abreißen; danach ist 
Okuzell one 180 Tage 
verwendbar.

2. Schutzkappe 
abziehen.

3. Durch Drücken der 
Flasche einen Tropfen 
direkt auf das Auge 
oder die Kontaktlinse 
träufeln.

4. Flasche mit Schutz-
kappe verschließen; 
180 Tage nach Anbruch 
die Flasche mit dem 
Hausmüll entsorgen.

Anwendungshinweis

Návod k použití
1. Před prvním použitím 
odstraňte plombovací 
kroužek z víčka, poté 
můžete Okuzell one 
používat po dobu až 
180 dní.

2. Odstraňte víčko.

3. Stisknutím boků 
lahvičky vytlačte jednu 
kapku přímo do oka 
nebo na kontaktní 
čočku.

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte:
Pharmaselect Handels GmbH,
Ernst-Melchior-Gasse 20,
1020 Wien, Tel: 01-78603860
Email: info@pharmaselect.com

4. Po použití 
lahvičku znovu uzavřete 
víčkem.

Další informace lze získat na následující adrese:
Pharmaselect CZ s.r.o. / U vily 463
691 05 Zaječí / Česká republika
Email: info@pharmaselect.cz
www.pharmaselect.cz


