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Príloha k rozhodnutiu č.: 346897/DG/01-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 

 

 

Názov diagnostika   

Schirmer tear test 

 

Výrobca    
Eagle Vision, USA 

 

Držiteľ rozhodnutia 

Intervet International B.V., Wim de  Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandsko. 

 

Zloženie diagnostika    
Celulózový filtračný papier Whatman 41, obsahujúci modré farbivo.  

 

Popis diagnostika 

Štandardizované sterilné prúžky o rozmeroch 5x35 mm. Na každom prúžku je vytlačená stupnica v milimetroch. 

 

Indikačná skupina  

Diagnostikum. 

 

Druh zvierat 

Pre všetky druhy zvierat 

 

Charakteristika    
Test je určený na meranie množstva produkovaných sĺz. 

 

Indikácia    
Používa sa na diagnostiku nedostatočnej produkcie sĺz ako vyvolávajúceho faktoru ochorení povrchu očnej gule ako sú: 

keratoconjuctivitis sicca, keratitis pigmentosa, nebolestivé vredy rohovky, keratitis superficialis a iné. Môže byť použitý 

aj k stanoveniu funkčnosti slznej žľazy pred operáciou šedého zákalu. 

  

Spôsob použitia 

Test by mal byť vykonaný pred aplikáciou lokálnej medikácie alebo akejkoľvek manipulácie s očnými  viečkami.  

Zaokrúlený koniec sterilného prúžku zahákujte za okraj spodného viečka. Sledujte čas. Po uplynutí 60 sekúnd vyberte 

prúžok z oka a ihneď odčítajte dĺžku zvlhčeného úseku. Okamžité odčítanie je dôležité nakoľko hranica zmáčaná slzami 

sa pohybuje ďalej i po vybratí prúžku z oka. Vizualizácia zvlhčenia papierového prúžku je zabezpečená prídavkom 

modrého farbiva, ktoré postupuje dopredu v závislosti na postupe hranice sĺz. 

Hodnoty testu sa odlišujú podľa jednotlivých druhov zvierat. Úplné zvlhčenie naznačuje nadmerné slzenie a vyžaduje 

ďalšie vyšetrenia. V prípade zistenia nižších hodnôt slzotvorby je potrebné uvažovať o rôznych faktoroch. Normálna 

fyziologická odpoveď organizmu na zápal alebo iritáciu oka je zvýšené slzenie. Preto ak sú viditeľné príznaky zápalu 

na povrchu oka a tvorba sĺz je podľa testu znížená je možné diagnostikovať keratoconjuctivitis sicca. 

 

Upozornenie 

Vyhnite sa dotyku prstov s koncom testovacieho prúžku, ktorý bude smerovať do oka. Podávanie anticholinenergík 

môže súčasne potláčať produkciu sĺz a spôsobiť zníženie hodnôt testu. Sympatická stimulácia v náväznosti na pocit 

strachu alebo vzrušenia môže spôsobiť prechodné zníženie hodnôt testu. Balenie testu nepoužívajte ak bolo otvorené 

alebo porušené. 

 

Druh obalu   
Papierová krabička, polyetylénové vrecúška. 

  

Veľkosť balenia 

1 balenie: 5 vrecúšok s 2 testovacími prúžkami. 
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Čas použiteľnosti   
5 rokov. 

Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale. 

 

Likvidácia obalov  
Likvidácia obalov a akéhokoľvek zvyšku prípravkou musí byť vykonaná podľa  platných národných predpisov.  

 

Spôsob uchovávania    
Bez špeciálnych požiadaviek. 

 

Označenie    
Len pre zvieratá. 

 

EXP 

EAN Kód   

 

 

 


