
BSS 
Розчин для іригації ока Ocusalt 

 
ОПИС. Розчин для іригації ока BSS Ocusalt-це стерильний фізіологічний сольовий розчин,у 1мл 
якого міститься натрію хлориду (NaCl) – 0.64%,калію хлориду (KCl) – 0,075%,кальцію хлориду дигідрату (СaCl2*2H2O) -0.048%,магнію  
(С6H5Na3O7*2H2O) -0.17%,натрію гідроксиду та/або соляна  кислота (для регулювання РH) та вода для ін’єкцій. 

 
КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ. Розчин для іригації ока BSS Ocusalt є ізотонічним розчином,що 
застосовується для іригації ока. 
 
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ. Застосовується для іригації під час екстраокулярних та інтраокулярних процедур. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

- НЕ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ АБО ВНУТРІШЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ 
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ІНШІ РЕЧОВИНИ РАЗОМ З РОЗЧИНОМ;ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ТКАНИН 
- Не застосовуйте розчин,якщо він непрозорий,зовнішня упаковка пошкоджена або негерметична,внутрішня упаковка з 

розчином пошкоджена. 
- Не застосовуйте розчин,якщо стерильність внутрішньої упаковки з розчином порушена. 
- Не застосовуйте розчин,якщо він змінив колір або містить преципітати. 
- Призначено тільки для одноразового застосування.Вміст упаковки повинен застосовуватися лише для одного пацієнта. 
- Цей розчин не містить консервантів,тому невикористаний залишок розчину слід утилізувати. 
- Не використовуйте з системою примусової інфузії. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ. Відкривайте тільки в асептичних умовах. 
Дослідження свідчать,що інтраокулярні іригаційні розчини,які є ізоосмотичними до природної внутрішньо очної рідини, 
Повинні застосовуватись з обережністю під час вітреоктомії у пацієнтів,які хворіють на діабет,оскільки спостерігалися випадки зміни 
кришталика під час операцій. 
 
Були повідомлення про помутніння рогівки або набряки після офтальмологічних операцій,де стерильний розчин для іригації ока BSS 
Ocusalt застосовувався у якості розчину для іригації. 
 
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Іригація або будь-яка травма ендотелію рогівки може призвести до набряку рогіки або до бульозної кератопатії. 
Повідомлялося про запальні реакції,а також випадки набряку та декомпенсації рогівки у післяопераційному періоді. 
 
ДОЗИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ.  
Розчин для іригації ока слід застосовувати згідно з стандартною процедурою для кожного хірургічного втручання. 
Розчин для іригації ока слід застосовувати згідно з стандартною технікою проведення кожної хірургічної процедури. 
Необхідно дотримуватися інструкцій для застосування тієї інфузійної системи,яка застосовується.В асептичних умовах вставити 
інфузійну голку в скляну пляшку через отвір з гумовим обмежувачем.Дайте рідині трохи стекти,щоб видалити повітря з системи перед 
тим,як розпочати іригацію. 
 
Під час проведення процедури,так само як і з іншими інфузійними розчинами,важливо уважно стежити за рівнем стерильного 
розчину для іригації ока BSS Ocusalt,так як при спорожненні скляної пляшки бульбашки повітря можуть потрапити доя системи 
введення. 
 
УПАКОВКА. Скляна пляшка по 500мл,стерилізованою парою. 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати при температурі від 2°C до 25°C.НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. 
 
 
Дата останього перегляду : 06.05.2018р 
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Символи Пояснення 

 

Увага:Див.інструкції з 
використання 

 

Не використовувати 
повторно 

 

Температурні 
обмеження.Зберігати 

при температурі від  2°C 
min до  25°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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