
ОМК 1® 

Хиалуронова киселина и ситиколин                              

Капки за очи, стерилен разтвор  

флакон 10 ml 

Състав: 

Хиалуронова киселина, ситиколин мононатриева сол, моноосновен монохидратен натриев фосфат, 

двуосновен натриев фосфат додекахидрат, натриев хлорид, бензалкониев хлорид, вода за инжекции. 

Как изглежда OMK1® 

OMK1® е стерилен разтвор за очи във флакон от 10 ml. 

Какво представлява ОМК 1 

OMK1® е офталмологичен разтвор, съдържащ високомолекулна хиалуронова киселина 0,2% и 

ситиколин 2%. Хиалуроновата киселина се получава чрез биотехнологичен синтез и образува 

мукомиметични, мукоадхезивни и вискоеластични разтвори, полезни за подобряване на стабилността на 

сълзния филм и за поддържане на очната повърхност хидратирана и защитена. В допълнение, разтвори, 

съдържащи хиалуронова киселина, са в състояние да създадат благоприятна микросреда за 

възстановяване на очната повърхност в случай на увреждане на епитела на роговицата и конюнктивата. 

Освен това OMK1®, благодарение на наличието на ситиколин, осигурява полезна структурна подкрепа 

за възстановяване на целостта на клетъчните мембрани, увредени от дегенеративни очни заболявания 

като глаукома. 

При какви случаи е подходящо използването на  OMK1® 

Овлажняващите и защитни свойства на продукта успокояват очите при дразнене, парене и усещане за 

чуждо тяло, причинено от фактори като вятър, слънце, сух въздух, солена вода, дим, ярка светлина, 

климатизация, отопление, продължително взиране във видео екрани или след очна операция, 

конюнктивит или използване на контактни лещи. 

В допълнение, OMK1®, благодарение на наличието на ситиколин и на неговото структурно действие 

върху ганглионарните клетки на ретината, е показан като допълнителна терапия при повишено 

вътреочно налягане при пациенти с глаукома. 

Как да използвате OMK1® 

Когато е необходимо, прилагайте по една капка три пъти на ден в засегнатото око. 

Предупреждения и предпазни мерки: 

- Не използвайте, ако флаконът е повреден. 

- Не използвайте в случай на непоносимост, към която и да е съставките на продукта. 

- Не използвайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. 

- Избягвайте контакт на върха на флакона с окото. 

- След приложение може да се появи временно замъгляване на зрението. В такива случаи се препоръчва 

да изчакате няколко секунди, преди да започнете дейност, изискваща зрителна яснота. 

- Изчакайте 10-15 минути след употребата на ОМК 1, преди да използвате друг офталмологичен продукт 

за локално приложение. 

- Продуктът трябва да се използва в рамките на 30 дни след първото отваряне. 

- Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. 

- Продуктът е предназначен само за външна офталмологична употреба. 

- Да не се съхранява над 25 ° C. 

- Не разпръсквайте съдържанието на флакона във въздуха след употреба. 

Производител: 

Omikron Italia S.r.l. - Viale B. Buozzi, 5 - 00197 Рим – Италия 

Представител за България:  

Унифарма ООД, ул. Хан Тервел 7, 1517 София 

 

 


