Novinka

CITIKOLIN
V LIPOZOMÁLNÍM OČNÍM ROZTOKU

Citikolin a kyselina hyaluronová
Přídatná léčba pro pacienty s glaukomem

BEZ KONZERVANTŮ

1 kapka

3x denně

Zdravotnický prostředek

Citikolin a kyselina hyaluronová
Sterilní lipozomální oční roztok
Lahvička 10 ml
Složení:
Sodná sůl citikolinu, sodná sůl kyseliny hyaluronové, hydrogenované fosfolipidy, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid
sodný, vysoce čištěná voda.
* Citikolin – Kyowa Hakko Bio, Japonsko.

Jak se Omk1®-LF používá
1 kapka 3× denně, podle potřeby.
Bezpečnostní opatření a upozornění
Před použitím protřepejte. Po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění. V případě používání jiných místně působících očních léků je potřeba dodržet od aplikace interval 10 - 15 minut. Po prvním otevření přípravek spotřebujte do 30 dnů. Uchovávejte při
teplotě do 25 °C a chraňte před přímým slunečním zářením.
Omk1®-LF je mezinárodně patentově chráněno pro společnost Omikron Italia s.r.l.
Evropský patent č.: EP2538918
USA patent č.: US8822429
Japonský patent č.: JP5801324
Mezinárodní patent č.: PCT/IB2017/056400 v procesu registrace

Výrobce:
Omikron Italia S.r.l.
Viale B. Buozzi, 5
00197 Řím, Itálie

Distributor:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22, 142 00 Praha 4
Česká republika

OMK-LF_DL_01_09_21

Kdy se Omk1®-LF používá
Díky přítomnému citikolinu a jeho vlivu na strukturu gangliových buněk sítnice
je Omk1®-LF určen jako přídatná léčba k léčbě snižující nitrooční tlak u pacientů
s glaukomem.
Hydratační a ochranné vlastnosti výrobku poskytují úlevu pro oči v případě podráždění,
pálení a pocitu cizího tělesa v oku, které jsou způsobeny faktory životního prostředí,
v důsledku operace očí nebo zánětu spojivek.

Tento materiál je určen pro odbornou zdravotnickou veřejnost.

Co je Omk1®-LF
Omk1®-LF je zdravotnický prostředek třídy IIa.
Omk1®-LF je oční roztok obsahující 2 % citikolinu a 0,075 % kyseliny hyaluronové o vysoké molekulové hmotnosti v lipozomálním roztoku, který má funkci nosiče pro citikolin.
Díky přítomnosti citikolinu poskytuje Omk1®-LF užitečnou a prospěšnou strukturální
podporu při obnově celistvosti membrán buněk postižených očními degenerativními
procesy, jakým je například glaukom.
Roztoky obsahující kyselinu hyaluronovou navíc umožňují vytvořit vhodné mikroprostředí pro
reparační procesy na povrchu oka v případě poškození rohovkového a spojivkového epitelu.
Kyselina hyaluronová, která je získávána biotechnologickou výrobou, totiž dodává roztokům mukomimetické, mukoadhezivní a viskoelastické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou
prospěšné pro zlepšení stability slzného filmu, který udržuje povrch oka lubrikovaný,
hydratovaný a chráněný.

