
Příbalová informace

SkinMed® Ophtal 
Roztok pro výplach očí a okolí.

Veterinární přípravek pro vyplachování a čištění svědivých a podrážděných 
očí, očního okolí a povrchových ran oka s extraktem z borůvek.

Objem:  50 ml, 60 ml, 130 ml a 150 ml – lahvička s kapátkem. 

Charakteristika: SkinMed® Ophtal je superoxidovaný, pH neutrální roztok 
s extraktem z borůvek. Slouží k výplachu svědivých a podrážděných očí 
a  k čištění očního okolí od nečistot a prachu. V místě aplikace přispívá k sní-
žení zátěže způsobené škodlivými mikroorganismy. Potlačuje projevy tzv. 
„suchého oka“. Extrakt z borůvek zklidňuje podrážděné oči, zvyšuje ostrost 
zraku a podporuje tvorbu kolagenu v oku. Přípravek je bezpečný pro použití 
u všech druhů zvířat. Aplikace je bezbolestná, neštípe a nedráždí. Neobsahu-
je alkohol, steroidy ani antibiotika.

Užití: SkinMed® Ophtal se aplikuje jako výplach oka a očního okolí, oplach 
ran oka či jako čistící roztok oka a očního okolí, při slzení oka. V místě aplika-
ce přispívá k snížení zátěže způsobené škodlivými mikroorganismy – takže je 
vhodný i při zánětech spojivek nebo rohovky.

Složení: 99% Superoxidovaný roztok pH 7,2 (voda, kyselina chlorná, chlor-
nan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón), 1% Borůvkový 
extrakt.

Pokyny pro první pomoc: 

Při styku s kůží: není dráždivý, pouze u jedinců velmi citlivých na chlor se 
může objevit slabé podráždění, které po krátkém čase vymizí. 

Při zasažení očí: není dráždivý, u velmi citlivých jedinců při podráždění vy-
mývat oči tekoucí vodou. 

Při požití: v případě požití množství menšího než 1 dcl přípravku nejsou 
potřebná žádná opatření, vhodné je vypít sklenici vody. 

Návod na použití: Přípravek SkinMed® Ophtal aplikujte jako neředěný roztok.
Roztok můžete používat dle potřeby. Aplikujte vždy 1-2 kapky do každého 
oka 3-4krát denně. Pro důkladnější vyčištění navlhčete přípravkem vatu 
nebo gázu a místo vyčistěte. Roztok není třeba oplachovat. Pro výplach lze 
použít větší množství objemu. 

Manipulace a skladování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Dlouhodo-
bě skladujte v původních obalech mimo dohled a dosah dětí, v chladu 
a  temnu. Krátkodobě (při používání) možno skladovat maximálně do 
teploty 30°C. Neskladujte na slunci a v blízkosti zdrojů tepla. Chraňte před 
mrazem. Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou 
(1:10) a spláchnutím do běžné odpadové kanalizace.  Přípravek je čirá ka-
palina se slabým zápachem chloru.  Prázdné obaly po vypláchnutí vodou 
mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem.  Při náhod-
ném požití v případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění: Nepoužívejte při přecitlivělosti zvířete na složky přípravku. 
Přípravek není náhradou veterinární péče a léčiv doporučených veterinár-
ním lékařem. Přípravek by se neměl dostat do styku s kyselinami (riziko 
úniku malého množství plynného chloru). Pouze pro zvířata.

Doba použitelnosti: 12 měsíců, spotřebujte do 6 měsíců po prvním ote-
vření balení. 

Skladovat v rozmezí teplot 5°C - 30°C. 

Výrobce:   
NewWaterMeaning s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 186 00, Česká republika, 
tel: +420 602 77 0154, www.nwm-med.com

Distributor a držitel rozhodnutí o schválení:  
Cymedica, spol. s r. o., Pod Nádražím 308, Hořovice 268 01, Česká republi-
ka, tel: +420 311 706 211, www.cymedica.com

Číslo schválení veterinárního přípravku 257-21/C
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