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OCUhyl C
Akių lašai (tirpalas), 
be konservantų

1. Kas yra OCUhyl C ir kam jis vartojamas
OCUhyl C yra akių lašai (tirpalas) be konservantų, jų sudėtyje yra natrio hialuronato ir medetkų ekstrakto. 
OCUhyl C sukelia drėkinamąjį, raminamąjį ir tepamąjį poveikį. Dėl sudėtyje esančios hialurono rūgšties 
(medžiagos, natūraliai susidarančios akyse ir kitose organizmo vietose) šie akių lašai veiksmingi mažina 
akių sausumą, deginimą ir nuovargį bei sukelia ilgalaikį akių komforto pojūtį. Akių lašuose esantis medet-
kų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją.

OCUhyl C vartojamas kaip pagalbinė priemonė akies ašarų plėvelei sustiprinti, kai sumažėja ašarų išsis-
kyrimas. Be to, jo vartojama atsiradus akių sausumo, svetimkūnio, nuovargio ar deginimo pojūčiui.

OCUhyl C sudėtyje nėra konservantų, todėl šie akių lašai ypač tinka žmonėms, kurie nešioja akių kontak-
tinius lęšius ir kurių akys yra jautrios.

OCUhyl C gali vartoti suaugusieji, paaugliai ir vaikai.

2. Kas žinotina prieš vartojant OCUhyl C
OCUhyl C negalima vartoti, jei yra alergija bet kuriai akių 
lašų sudedamajai medžiagai.
Jei tuo pat metu vartojate kitokių akių preparatų, papras-
tai rekomenduojama, kad tarp jų lašinimo praeitų ne 
mažiau kaip 5 minutės.

3. Kaip vartoti OCUhyl C
Paprastai 1-3 kartus per dieną lašinamas 
1 lašas, tačiau galima vartoti ir dažniau. 
OCUhyl C galima vartoti ilgai.

Kontaktinius lęšius nešiojantys žmonės

OCUhyl C galima vartoti įsidėjus kontaktinius lęšius. 

Atsargumo priemonės prieš vartojimą

1. Nusiplaukite rankas ir patogiai atsisėskite ar atsistokite.

2. Nusukite buteliuko dangtelį.

3. Buteliuką laikykite apverstą nykščiu ir kitu pirštu.

4. Prieš pirmąjį vartojimą rekomenduojama švelniai spau-
džiant buteliuką nulašinti pirmą lašą, nes dėl stipraus ir 
netolygaus buteliuko suspaudimo gali būti išspaustas 
didesnis tūris.



5. Pirštu švelniai patraukite pažeistos akies voką žemyn.
Lašintuvo galiuką priartinkite prie akies, tačiau jos ar 
aplinkinių sričių liesti negalima.

6. Lašintuvo galiuką priartinkite prie akies, tačiau jos ar 
aplinkinių sričių liesti negalima.

7. Švelniai suspauskite buteliuką, kad į akį įkristų tik 1 
lašas. Tada atleiskite apatinį voką ir lėtai užsimerkite, kad 
OCUhyl C tolygiai pasiskirstytų akies paviršiuje.

Žinokite, kad tarp buteliuko suspaudimo ir lašo nukriti-
mo gali praeiti kelios sekundės. Buteliuko negalima 
spausti per stipriai.

8. Jei reikia, procedūrą pakartokite į kitą akį.

9. Po pavartojimo buteliuką reikia vieną kartą pakratyti 
žemyn (galiuko liesti negalima), kad iš galiuko būtų paša-
lintas bet koks skysčio likutis. Tai reikalinga akių lašų 
sterilumui užtikrinti ir lašinimui palengvinti kito vartoji-
mo metu.

10.  Iš karto po pavartojimo sandariai užsukite buteliuko 
dangtelį.

4. Galimas šalutinis poveikis
Retai iš karto po pavartojimo gali pasireikšti nestiprus laikinas deginimo pojūtis ar alerginė reakcija 
į kurią nors sudedamąją medžiagą.
Jeigu atsiranda bet kokių minėtų simptomų ar kitokių neįprastų reakcijų, kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką.

5. OCUhyl C sudėtis
Natrio hialuronatas 1,2 mg/1 ml, medetkų ekstraktas, natrio chloridas, kalio chloridas, kalcio chlo-
ridas dihidratas, magnio chloridas heksahidratas, natrio acetatas trihidratas, natrio citratas, injek-
cinis vanduo.

6. Kaip laikyti OCUhyl C ir kita informacija
Buteliuką laikyti gamintojo dėžutėje, 25 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar užšaldyti.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant etiketės ar dėžutės šalia smėlio laikrodžio piktogra-
mos nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šių akių 
lašų vartoti negalima. Akių lašai tinkami vartoti iki paskuti-
nės nurodyto mėnesio dienos.

Po pirmojo buteliuko atidarymo praėjus 3 mėnesiams, 

OCUhyl C vartoti nebegalima.

Pakuotės dydis: 1 x 10 ml 
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