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Aptus eye drops 

Veterinární přípravek 

 

Umělé slzy pro psy a kočky s 0,18% hyaluronátem sodným. 

Okamžitá, dlouhodobá hydratace a komfort. 

Bez konzervačních látek. 

Sterilní lahvička s jednocestnou chlopní. 

 

V případě nemoci očí se vždy poraďte s veterinářem. 

 

Umělé slzy mohou ovlivnit účinek jiných očních kapek nebo očních léčivých přípravků. Nepoužívejte 

současně s jinými očními kapkami nebo jakýmikoli topickými léčivými přípravky bez porady s 

veterinářem. 

 

Nepoužívejte, je-li ochranná pečeť porušena. 

Zabraňte kontaktu mezi vrchem lahvičky a jakýmkoli povrchem. 

 

Použití: 

Používejte oční kapky Aptus Eye Drops k dosažení okamžité a dlouhodobé komfortní hydratace. 

Viskoadaptivní forma aktivovaná mrkáním dlouhodobě obnovuje a stabilizuje slzný film. 

Doporučené dávkování: 

Dle potřeby kápněte jednu kapku do oka/očí. 

Opakujte tak často, jak je třeba. 

Aplikace: 

1. Před použitím si omyjte ruce. 

2. Lahvičku otočte dnem vzhůru a jemně ji tiskněte, dokud se na vrchu neobjeví kapka. To může trvat 

několik vteřin, neboť roztok musí projít jednocestnou filtrační chlopní. 

3. Jakmile se na vrchu lahvičky vytvoří kapka, opatrně přibližte lahvičku nad oko zvířete a jemně ji 

stlačte, aby kapka spadla do oka. Nedotýkejte se špičkou lahvičky žádného povrchu. 

4. Po aplikaci oklepejte zbývající kapénky z vrchu lahvičky a pečlivě ji uzavřete víčkem. 

 

Umělé slzy Aptus Eye Drops jsou ideálním hydratačním a lubrikačním roztokem, který poskytuje 

okamžitý a dlouhodobý komfort při každém mrknutí. 

Viskoadaptivní forma kombinuje výhody kohezních fyzikálních vlastností viskoelastické složky 

(hyaluronát sodný) a disperzních fyzikálních vlastností lubrikantu o nízké molekulové hmotnosti 

(glycerin). 

Společně tyto biopolymery poskytují vynikající dlouhodobé krytí a obnovu krytí povrchu oka, 

obnovují a stabilizují slzný film. 

Jemný, nedráždivý přípravek bez konzervačních látek se dodává v pružné lahvičce ke snadnému 

použití, která je vybavena praktickou jednocestnou chlopní propouštějící vždy jen jednu kapku. 

Inovativní vrchní část lahvičky zajišťuje sterilní podání každé kapky, aniž by se tekutina natahovala 

zpět do lahvičky. To je zásadní pro udržení sterility zbývajícího roztoku a pro bezpečné používání po 

dobu až 3 měsíců po prvním otevření, a to bez konzervačních látek vyvolávající podráždění. 

Viz doba použitelnosti na obalu. 

Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25 °C). Spotřebujte do 3 měsíců po otevření. Uchovávejte 

mimo dohled a dosah dětí a zvířat. Pouze pro zvířata. 
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Obsahuje: 

Vodu, chlorid sodný, glycerin, hyaluronát sodný, fosforečnan sodný 

 

Držitel rozhodnutí o schválení: 

Orion Pharma s.r.o. 

Na Strži 2102/61a, Praha 4, 140 00 

 


