ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони

/З.ОЇШ ЇШ
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ОКУЛОХЕЕЛЬ
(OCULOHEEL®)
Склад:
діючі речовини: 1 капсула (0,45 мл) містить: Cochlearia officinalis D5 - 110,7 мг, Echinacea
D5 - 110,7 мг, Euphrasia D5 - 110,7 мг, Pilocarpus D 5 - 110,7 мг;
допоміжні речовини: динатрію фосфат дигідрат, натрію хлорид, натрію дигідрофосфат
дигідрат.
Л ікарська форма. Краплі очні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.
Ф армакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості.
Препарат чинить протизапальну, знеболювальну та протиалергічну дію, що базується на
активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин
рослинного походження, що входять до складу препарату.
Клінічні характеристики.
Показання.
Подразнення, запалення або алергічні реакції з боку кон’юнктиви та повік внаслідок
зовнішніх подразників; перенапруження очей, синдром «сухого ока».
Протипоказання. Підвищена чутливість до однієї з діючих речовин або допоміжних
речовин, або до рослин родини складноцвітих.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Сумісний з іншими лікарськими засобами.
Особливості застосування.
Капсула використовується одноразово, відкривати безпосередньо перед застосуванням.
Не застосовувати залишки розчину.
Часте застосування очних крапель у деяких пацієнтів із серйозним пошкодженням рогової
оболонки (верхній шар ока) може, в поодиноких випадках, призвести до відкладень у рогівці.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Токсичність у період вагітності та годування груддю гомеопатично розведених речовин, що
входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена. Жодних небажаних реакцій не
виявлено.
Питання щодо доцільності застосування препарату вагітним та жінкам, які годують
вирішує лікар індивідуально, з урахуванням користі/ризику.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими
механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози.
Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років - по 2 краплі у хворе око 3 рази на добу,
немовлятам та дітям віком до 1 року - по 1-2 краплі у хворе око 1 раз на добу, дітям віком
від 1 до 3 років - по 2 краплі 1-2 рази на добу, дітям віком від 3 до 6 років - 2 краплі 2 рази
на добу, дітям віком від 6 до 12 років - 2 краплі 2-3 рази на добу.
Курс лікування - 1-3 тижні.
Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям від народження.
Передозування.
Передозування не відмічалося та не очікується завдяки гомеопатичним розведенням
речовин, що входять до складу даного лікарського засобу.
Побічні реакції.
В окремих випадках можуть виникати реакції гіперчутливості, у тому числі місцеві алергічні
реакції, такі як почервоніння та/або відчуття печіння.
Термін придатності. 2 роки.
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 0,45 мл розчину в поліетиленовій капсулі, по 15 (5x3) капсул у картонній
коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.
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