Novinka

CITIKOLÍN
V LIPOZOMÁLNOM OČNOM ROZTOKU

Citikolín a kyselina hyaluronová
Prídavná liečba u pacientov s glaukómom

BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK

1 kvapka
3x denne

Zdravotnícka pomôcka

Citikolín a kyselina hyaluronová
Roztok sterilný očný lipozomálny
Fľaštička 10 ml
Zloženie:
Sodná soľ citikolínu, sodná soľ kyseliny hyaluronovej, hydrogenované fosfolipidy, dihydrát
hydrogénfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný,
vysoko čistená voda.
* Citikolín – Kyowa Hakko Bio, Japonsko.

Ako sa Omk1®-LF používa
1 kvapka 3-krát denne, podľa potreby.
Bezpečnostné opatrenia a upozornenia
Pred použitím pretrepte. Po aplikácii môže prechodne dôjsť k rozmazanému videniu.
V prípade používania ďalších očných prípravkov alebo liekov na vonkajšie očné použitie je
potrebné dodržať medzi jednotlivými aplikáciami interval 10 – 15 minút. Po prvom otvorení
spotrebujte do 30 dní. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným
žiarením.
Omk1®-LF je medzinárodne patentovo chránené pre spoločnosť Omikron Italia s.r.l.
Európsky patent č.: EP2538918
USA patent č.: US8822429
Japonský patent č.: JP5801324
Medzinárodný patent č.: PCT/IB2017/056400 v procese registrácie

Výrobca:
Omikron Italia S.r.l.
Viale B. Buozzi, 5
00197 Rím, Taliansko

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

SK_OMK-LF_DL_01_09_21

Kedy sa Omk1®-LF používa
Omk1®-LF obsahuje citikolín, ktorý má vplyv na štruktúru gangliových buniek sietnice, je určený na prídavnú liečbu k liečbe znižujúcej vnútroočný tlak u pacientov
s glaukómom.
Hydratačné a ochranné vlastnosti prípravku tiež poskytujú úľavu očiam pri podráždení, pálení
a pocitu cudzieho telesa v oku, ktoré sú spôsobené faktormi životného prostredia, operáciou
oka/očí alebo zápalom spojoviek.

Tento materiál je určený pre odbornú zdravotnícku verejnosť.

Čo je Omk1®-LF
Omk1®-LF je zdravotnícka pomôcka triedy IIa.
Omk1®-LF je očný roztok obsahujúci 2 % citikolínu a 0,075 % kyseliny hyaluronovej s vysokou molekulovou hmotnosťou v lipozomálnom roztoku, ktorý má funkciu nosiča pre citikolín.
Vďaka prítomnosti citikolínu Omk1®-LF poskytuje užitočnú a prospešnú štrukturálnu podporu pri obnove celistvosti membrán buniek postihnutých očnými degeneratívnymi procesmi,
ako je napríklad glaukóm.
Roztoky obsahujúce kyselinu hyaluronovú umožňujú tiež vytvoriť vhodné mikroprostredie pre
obnovujúce procesy na povrchu oka v prípade poškodenia rohovkového a spojovkového
epitelu.
Kyselina hyaluronová, ktorá sa získava biotechnologickou výrobou, dáva roztokom mukomimetické, mukoadhezívne a viskoelastické vlastnosti. Tieto vlastnosti sú prospešné pre zlepšenie stability slzného filmu, tak aby povrch oka ostal lubrikovaný, hydratovaný a chránený.

