
OPTISERUM  
sterilna raztopina za izpiranje oči, 10 x 5 ml 

 
Oko je občutljiv organ, ki je naravno zaščiten s 
solzami, tanko membrano imenovano očesna 
veznica, na zunanjem delu pa z debelejšo 
membrano in očesno veko. 
Solze, ki jih izločajo solzne žleze, ohranjajo 
vlažnost očesa. Veznica prekriva notranji del 
vek in površino očesa. Veznica izloča zaščitni 
sloj (mukus), ki vlaži površino oči. Veke so 
obdane s trepalnicami in žlezami lojnicami, ki 
dodatno ščitijo oči. 
 

KAJ POVZROČA RAZDRAŽENOST OČI? 
Na razdraženost oči vsakodnevno vplivajo 
različni zunanji dejavniki. To so onesnaževalci 
zraka, suh zrak zaradi klimatskega zračenja ali 
centralnega ogrevanja, veter, dim, kozmetika, 
neprimerna osvetlitev, računalniški zaslon, 
UV žarki, klorirana voda … Vsi ti dejavniki 
lahko povzročijo neugodje ali draženje oči.  
Oči postanejo utrujene, otekle, rdeče ali 
suhe. 
 

ZAKAJ JE HIGIENA OČI POMEMBNA? 
Oči in očesne veke, kjer se nahaja veliko 
število živčnih končičev, so podvržene 
številnim motnjam. Neugodje ali 
razdraženost oči odpravimo tako, da za 
očesno higieno uporabimo primerno 
raztopino, ki odstrani tujke in ublaži 
utrujenost oči. 
 

ZAKAJ UPORABITI OPTISERUM? 
OPTISERUM je sterilna raztopina v 
enoodmernih plastenkah, ki je primerna za 
higieno oči. pH raztopine in solz sta enaka. 
Izdelku je dodana raztopina izvlečka plavice 
(Centaurea cyanus), ki po izpiranju oči 
omogoča ublažitev draženja in deluje proti 
otekanju. S tem očem vrača svežino in 
omogoča dobro počutje. 
 

VSEBINA: 

Škatla z 10 enoodmernimi plastenkami po 5 
ml. Pakiranje v sterilnih enoodmernih 
plastenkah omogoča enostavno in varno 
uporabo. 
 

SESTAVA: 
koncentrirana raztopina izvlečka 
plavice………………………………………………. 0,1 % 
borna kislina, natrijev borat, natrijev klorid, 
prečiščena voda…………………………….do 100 % 
Ne vsebuje konzervansov. 

 
INDIKACIJE: 
OPTISERUM se uporablja za odstranitev 
nečistoč iz oči pri odraslih in otrocih nad 36 
mesecev starosti.  
 

ODMERJANJE: 
Izperite oči 1 do 6-krat na dan, po potrebi. 
 

NAVODILO ZA UPORABO: 
- Pred uporabo si umijte roke. 
- Za odprtje plastenke zavrtite pokrovček. 
- Nagnite glavo nazaj. 
- Z rahlim stiskom odprte plastenke kanite 

raztopino direktno v oči, ne da bi se 
dotaknili povrhnjice.  

- Z gazo ali robčkom odstranite odvečno 
raztopino. 

- Sperite drugo oko na enak način. 
Plastenko lahko uporabite za obe očesi. 

 

PREVIDNOSTNI UKREPI: 
Če nosite kontaktne leče, jih pred uporabo 
odstranite. 
Počakajte vsaj 15 minut pred vnosom drugih 
očesnih zdravil. 

 

POSEBNA OPOZORILA: 
- Izdelka ne uporabljajte v primeru 

preobčutljivosti za borno kislino in/ali njene 
derivate (boraks) 

- Glede uporabe pri nosečnicah, doječih 
materah, starejših ljudeh in bolnikih z 
okvaro ledvic se posvetujte z zdravnikom. 

- Ne uporabljajte daljše časovno obdobje.  
- Plastenka je namenjena enkratni in 

individualni uporabi. 
- Ne uporabljajte poškodovane ali odprte 

plastenke zaradi možnosti bakterijske 
okužbe. 

- SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM! 
- Ne uporabljajte po preteku roka 

uporabnosti, ki je naveden na plastenki. 
 

POMEMBNO: Če se težave nadaljujejo, se 
posvetujte s farmacevtom ali z zdravnikom. 
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