
Краплі очні 
Поперечно зшита натрієва сіль гіалуронової кислоти 

з карбоксиметил β-глюканом

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

1. Що таке Умастар, краплі очні і для чого вони використовуються.
Умастар, краплі очні – це замінник сліз, що не містить консервантів. 
Містить поперечно зшиту натрієву сіль гіалуронової кислоти з карбоксиме-
тил β-глюканом. 
Умастар, краплі очні, використовуються для захисту, гідратації і змащення 
поверхні ока.
Поперечно зшита натрієва сіль гіалуронової кислоти завдяки своїй сітко-
подібній структурі, забезпечує кращу гідратацію і в’язкість, еластичність тa 
високу стабільність слізної плівки, що залишається протягом тривалого часу 
на поверхні ока.
Карбоксиметил β-глюкан додатково підсилює зволожувальні властивості 
цього медичного виробу, дозволяє протидіяти оксидативному стресу, спри-
чиненому вільними радикалами і підтримує реорганізацію клітин рогівки. 
Технологія OSD (офтальмологічний дозатор нажимного типу) забезпечує ін-
новаційну доставку абсолютно стерильних очних крапель без консервантів.
Умастар, краплі очні, сприяють усуненню симптомів сухості, відчуття чужо-
рідного тіла тощо при:
– Синдромі сухого ока.
– Механічному стресі: використання контактних лінз, хірургічні процедури 

тощо.
– Системних захворюваннях: синдром Шегрена, ревматоїдний артрит, за-

хворювання печінки тощо.
– Гормональних порушеннях: менопауза, гормональна терапія тощо.
– Екологічному стресі: кондиціонування повітря, сигаретний дим, вітер тощо.
– Втомлюваності очей: перевантаження органу зору при перегляді відеома-

теріалів.
– Застосуванні певних препаратів: антидепресантів, бета-блокаторів, про-

стагландинів тощо.
Медичний виріб сумісний з контактними лінзами.
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2. Що потрібно знати, перед використанням Умастар, крапель очних.
Не використовуйте краплі очні Умастар, якщо у вас алергія або відома гіпер-
чутливість до будь-якого компонента медичного виробу (перераховані в роз-
ділі «Склад»).
3. Як застосовувати Умастар, краплі очні.
– Не потрібно виймати контактні лінзи перед використанням крапель очних 

Умастар. 
– Вимити руки перед застосуванням продукту.
– Закапувати по 1-2 краплі в кожне око 2-3 рази на день або згідно рекомен-

дацій лікаря.
– Переконатися, що крапельниця не контактує з оком.
4. Застереження.
– У разі виникнення побічної реакції припиніть прийом і зверніться до лікаря.
– Для закапування в очі, не ковтати.
– Перед використанням медичного виробу необхідно переконатися, що 

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

ного на упаковці. Термін придатності вказано щодо запечатаного продук-
ту за умови належного зберігання.

5. Як зберігати краплі очні Умастар.
– Зберігати в недоступному для дітей місці.
– Не застосовувати більше, ніж 90 днів з моменту відкриття контейнера.
– Після використання щільно закривати контейнер. Зберігати при кімнатній 

температурі не вище +30 °С, подалі від джерел тепла.
6. Додаткова інформація. 
Склад: поперечно зшитий полімер Натрієвої солі гіалуронової кислоти 0,15 %,
Карбоксиметил β-глюкан 0,3 %, буферний ізотонічний розчин рН 7,2.
Упаковка: контейнер 10 мл з дозатором OSD.
Виробник. Italdevice srl. Віа Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.italdevice.com
Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 139.
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