
Краплі очні для захисту рогівки

Без консервантів
Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з да-
ною інструкцією.

1. Що таке Офтассіале, краплі очні, і для чого їх використовують.
Різноманітні травми механічного, хімічного чи фізичного характеру можуть по-
шкоджувати цілісність поверхні рогівки. Епітелій рогівки містить багато нерво-
вих закінчень, які забезпечують підтримання морфофункціональної цілісності.
Офтассіале, краплі очні, містить гіалуронову кислоту, гліцерилфосфорилхо-
лін і D-пантенол, які сприяють реепітелізації та відновленню нервових закін-
чень рогівки.
Офтассіале, краплі очні збільшують об’єм слізної плівки та сприяють її стабілі-
зації. Комплекс вітамінів (вітамін В12 і вітамін В6), що також міститься в розчині, 
підсилює захисну властивість поверхні ока, обмежуючи негативний вплив 
зовнішніх факторів та хірургічних втручань. 
Офтассіале, краплі очні є медичним виробом, призначеним для зволожен-
ня, захисту рогівки, а також для зменшення дискомфорту в очах, больових 
симптомів, спричинених відчуттям стороннього тіла, зовнішніми факторами, 
хірургічними операціями та травмами, що піддаються місцевому лікуванню.
Офтассіале, краплі очні сприяють процесам реепітелізації рогівки та віднов-
ленню нервових закінчень.
Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує ін-
новаційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів. 
2. Що потрібно знати перед використанням медичного виробу Офтассі-
але, краплі очні.
Не використовуйте Офтассіале, краплі очні, якщо у вас алергія або у випад-
ку відомої гіперчутливості до будь-якого компоненту медичного виробу (див. 
розділ 6).
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3. Як використовувати Офтассіале, краплі очні.
– Немає необхідності видаляти контактні лінзи перед застосуванням Офтассі-

але, крапель очних.
– Перед використанням медичного виробу слід помити руки.
– Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомен-

дацій лікаря.
– Переконайтеся, що крапельниця не контактує з поверхнею ока.
4. Застереження.
– У разі виникнення побічних реакцій слід припинити застосування медично-

го виробу і звернутися до лікаря.
– Перед використанням медичного виробу необхідно переконатися, що кон-

тейнер не пошкоджений.
– Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказа-

ного на упаковці. Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту 
за умови належного зберігання.

– Для закапування в очі, не ковтати.
5. Як зберігати Офтассіале, краплі очні.
– Зберігати в недоступному для дітей місці.
– Не застосовувати більше, ніж 60 днів з моменту відкриття контейнера.
– Після використання щільно закривати контейнер, зберігати при кімнатній 

температурі не вище 30 °С, подалі від джерел тепла.
– Не викидати контейнер після його використання в навколишнє середовище.
6. Додаткова інформація.
Склад: натрієва сіль гіалуронової кислоти, α-гліцерилфосфорилхолін, вітамін 
В12 (ціанокобаламін), вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид), D-пантенол, буфер-
ний ізотонічний розчин рН 7,2.
Упаковка. Контейнер 10 мл з дозатором OSD.
Виробник. DMG Italia srl. Віа Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.dmgit.com
Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 139.
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