
 

                                                         Офтальмологічний віскоеластичний матеріал 
                                                                    СrownVisc  
 
ОПИС. Офтальмологічний віскоеластичний матеріал CrownVisc  - це стерильний,непірогенний віскоеластичний розчин 
Гіалуроната натрію 1.4% високого очищення з середньою молекулярною вагою 2000000 дальтон,який не викликає 
запалення,розчинений в ізотонічному фізіологічному буфері. 
 
Склад. Офтальмологічний віскоеластичний матеріал CrownVisc  містить 1.4 % гіалуронат натрію 14мг/мл , натрію дигідрофосфат 

моногідрат, натрію гідрофосфат гептагідрат, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.Осмоляльність віскоеластичного матеріалу СrownVisc 

1.4% складає 270-400 mOsm/kg; pH – 6.0-8.0; в’язкість – 40 – 70.000 mPa.s                                

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ. При здійсненні операції з приводу катаракти та імплантації інтраокулярної лінзи,Офтальмологічний 

віскоеластичний матеріал GrownVisc  cлід обережно ввести у передню камеру ока перед проведенням капсулотомії,використовуючи 

стандартну асептичну техніку і канюлю,призначену лише для цього засобу.GrownVisc може вводитись в камеру ока до  або після 

видалення кришталика ока.  

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. Хірургія катаракти та імплантація штучного кришталика. Від 0,2 до 0,4 мл препарату 

CrownVisc повільно та обережно вводять в передню камеру ока за допомогою тонкої канюлі або голки. Ін'єкцію можна здійснити до 

чи після видалення кришталика. Ін'єкція до видалення кришталика має додаткову перевагу, оскільки захищає ендотелій рогівки від 

травми. CrownVisc також використовується для покриття операційних інструментів та кришталика перед його імплантацією. Для 

компенсації втрат препарату при хірургічному втручанні можна ввести додаткову кількість препарату. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

- Не використовуйте канюлю повторно 
- Застосовуйте виріб,тільки якщо матеріал прозорий. 
- Уникайте потрапляння повітряних пухирців у CrownVisc перед ін’єкцією. 
 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ. Відкривайте тільки в асептичних умовах. 
Тільки для використання в офтальмології. Не використовувати повторно. Не стерилізувати повторно.  
 
 
ПРОТИПОКАЗАННЯ. На даний час протипоказань щодо застосування офтальмологічного віскоеластичного матеріалу CrownVisc 
немає,за умов його використання відповідно до інструкції 
 
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Офтальмологічний віскоеластичний матеріал CrownVisc добре переносився при проведенні досліджень на 
пацієнтах. Як і при застосуванні усіх офтальмологічних матеріалів,у деяких випадках виникало короткочасне підвищення ВОТ.  Про 
побічні явища або ускладненнях які погіршують функції зору, що виникли в результаті використання CrownVisc слід повідомити 
представнику Мірай Медікал в Україні. 
 
 
УПАКОВКА. СrownVisc – стерильний непірогенний офтальмологічний віскоеластичний матеріал для одноразового 
застосування,постачається у шприці одноразового застосування ємкістю 1,5 мл ,що запакований у стерильний пакет. До нього 
додається канюля з тупим кінцем для однаразового застосування. 
 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати при температурі від 8°C до 27°C.НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. 
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                                                              Символи,що використовуються на маркуванні 
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Символи Пояснення 

 

Увага:Див.інструкції з 
використання 

 

Не використовувати 
повторно 

 

Температурні 
обмеження.Зберігати 

при температурі від  8°C 
min до  27°C min 

 

Виробник 

 

Дата виробництва 

 

Придатний до(YYYY-
MM):місяць-рік 

 

Не заморожувати 

 

Стерилізовано парой 

 

Номер партії 

 

Обережно,крихкий 
вантаж 

 

Не 
використовувати,якщо 

стерильнысть порушена 

 

Зберігати в темному 
місці 

 
Номер за каталогом 
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