
1/4

            Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls154970/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 Pokud se vaše obtíže zhorší nebo přetrvávají oznamte to lékaři.
 Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou 

vyjmenovány v této informaci.
HypoTears Gel

oční gel
(retinolum)

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika.

Složení
Retinoli palmitas 10 mg, odpovídá retinolum 1000 I.U. v 1 g očního gelu (= 25 kapek). 
Pomocné látky:
Cetrimid, tokoferol- alfa-acetát, karbomer 940, dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol, trometamol, 
voda na injekci. 

Indikační skupina
Oftalmologikum. 

Charakteristika
Přípravek HypoTears Gel působí jako náhrada přirozených slz a vytváří na povrchu oka 
zvlhčující a ochrannou vrstvu; vitamin A spolu s vitaminem E zlepšuje poruchy výživy rohovky a 
spojivky. Po vkápnutí do oka se rychle rozprostře na spojivku a rohovku a vytvoří tak svlažující 
film s prodlouženou dobou působení. Stabilita slzného filmu je zachována minimálně po dobu 6 
hodin. 

Indikace
HypoTears Gel se užívá při nedostatečné tvorbě slz, při suchém zánětu spojivky a rohovky, při 
tzv. syndromu suchého oka, při všech stavech, které vyžadují vytvoření ochranného vlhkého 
povlaku na rohovce.  
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 2 let. 

Kontraindikace
HypoTears Gel se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivou látku (retinol-palmitát) nebo 
kteroukoli pomocnou látku. 
Pro užívání při těhotenství a v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.  
Přípravek se nesmí podávat dětem do 2 let věku. 

Nežádoucí účinky
Z nežádoucích účinků se příležitostně může objevit přechodné, mírné pálení, slepení očních víček 
nebo neostré vidění krátce po aplikaci přípravku. 
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Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost hlášení 
z dostupných údajů nelze určit, a proto „není známa“.

Poruchy imunitního systému
Lokalizované reakce hypersenzitivity (přecitlivělosti).

Poruchy oka
Podráždění oka, přechodné rozmazané vidění, překrvení očí.

Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem a bez porady s ním, 
lék dále nepoužívejte. 
Pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, 
informujte, prosím, lékaře nebo lékárníka.

Interakce
Účinky přípravku HypoTears Gel a účinky jiných současně užívaných léků by se mohly 
vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době 
užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestli Vám jiný lékař bude 
předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek 
HypoTears Gel. Než začnete současně s užíváním přípravku HypoTears Gel užívat nějaký lék 
dostupný bez lékařského předpisu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, i přesto, že u 
přípravku HypoTears Gel dosud nejsou interakce popsány. 
Pokud si do oka aplikujete ještě jiné oční léky, musí být vždy mezi jednotlivými aplikacemi 
očních léků  interval nejméně 5 minut. Přípravek HypoTears Gel se aplikuje do spojivkového 
vaku vždy jako poslední lék, a to nejméně 5 minut po aplikaci posledního přípravku. 

Dávkování
Pokud lékař neurčil jinak, vkapávají dospělí, mladiství a děti od 2 let 3 – 4krát denně 1 kapku 
gelu nebo i častěji podle potřeby do dolního spojivkového vaku. Přípravek je vhodný pro 
dlouhodobou léčbu. Podrobný návod pro použití přípravku je uveden níže. Používáte-li ještě 
nějaké jiné oční kapky, např. proti zelenému zákalu (glaukomu), vkápněte HypoTears Gel vždy 
jako poslední a vždy nejméně 5 minut po vkápnutí předchozích, jiných očních kapek. 

HypoTears Gel obsahuje sterilní gel, dokud není původní uzávěr porušen. Hrot tuby nemá přijít 
do kontaktu s jakýmkoli povrchem, mohlo by dojít ke kontaminaci gelu. Také nemá dojít ke 
kontaktu s okem, může dojít k poškození očí.

Způsob podání
Používejte oční gel podle obrázků 1-3.  
Nakloňte hlavu mírně dozadu. 
OBRÁZEK(1)  
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Vezměte otevřenou tubičku do ruky a ukazovákem druhé ruky odtáhněte lehce dolní víčko oka.  
Opatrně se přibližte s kapací špičkou k oku, aniž byste se dotkli oka.
Lehkým tlakem na tubičku vkápněte 1 kapku očního gelu do spojivkového vaku za dolní víčko. 
OBRÁZEK(2)

Asi po dobu 1 minuty ukazovákem jemně tiskněte vnitřní konce víček. 
OBRÁZEK(3)

Tubičku po upotřebení ihned zase uzavřete. 

Těhotenství a kojení
Podávání přípravku v těhotenství a období kojení je doporučeno s opatrností.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek HypoTears Gel může výjimečně vyvolat přechodně zamlžené vidění a může tak 
nepříznivě ovlivnit činnosti, jako např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve 
výškách apod. Tyto činnosti můžete vykonávat až po návratu zrakové ostrosti a nejdříve za 30 
minut po vkápnutí přípravku. 

Upozornění
Při aplikaci přípravku musí být oční čočky vyjmuty a mohou být nasazeny nejdříve za 30 minut 
po nakapání přípravku. 

Uchovávání
Uchovávejte v chladničce (2 - 8°C), po prvním otevření 4 týdny při teplotě do 25°C. 

Varování
Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.
Po každém použití tubičku pečlivě uzavřete.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení
Tubička o obsahu 10 g gelu. 
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Datum poslední revize  
15.12.2010




