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UPUTA O LIJEKU
NACLOF
diklofenak
Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu o lijeku prije nego počnete primjenjivati vaše kapi za
oči. Ova uputa o lijeku sadrži važne informacije o vašim kapima za oči. Ako imate dodatnih
pitanja ili ste nesigurni zbog nečega, molimo da se za savjet obratite svom liječniku ili
ljekarniku.
ŠTO TREBATE ZNATI O NACLOF kapima za oči
Djelatna tvar u Naclof kapima za oči je diklofenak-natrij. Jedan mL otopine sadržava 1,0 mg
diklofenak-natrija.
Pomoćne tvari su benzalkonij-klorid (konzervans), natrij-edetat, hidroksipropil-γ-ciklodekstrin,
kloridna kiselina, razrijeđena, propilenglikol, trometamol, tiloksapol i voda za injekcije.
Farmaceutski oblik i veličina pakovanja
Kapi za oko, otopina; 5 mL otopine.
Farmakoterapijska skupina
Oftalmici, nesteroidni protuupalni pripravci.
Proizvođač
EXCELVISION
Rue de la Lombardière
FR-07100 Annonay
Francuska
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Alcon Farmaceutika d.o.o.
Avenija Dubrovnik 16
10000 Zagreb
Način i mjesto izdavanja
Na recept, samo u ljekarnama.
ZA ŠTO SE NACLOF KORISTI?
Naclof kapi za oči koriste se:





za održavanje zjenice otvorenom tijekom kirurškog zahvata na oku,
za liječenje upale oka povezane s kirurškim liječenjem katarakte ili nakon kirurškog liječenja
glaukoma laserom,
za liječenje bolova i tegoba povezanih s kirurškim liječenjem excimer laserom ili sa
slučajnom ne-penetrirajućom ozljedom oka,
za ublažavanje znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa u očima (peludna
groznica).

Liječnici ponekad ove kapi za oči propisuju i u druge svrhe. Ukoliko se to odnosi na vas,
posavjetujte se sa svojim liječnikom.
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PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI KAPI ZA OČI
Prije nego počnete koristiti kapi za oči, posavjetujte se sa svojim liječnikom:






ako ste alergični na bilo koji od gore navedenih sastojaka lijeka,
ako ste imali alergijsku reakciju, kožni osip, začepljen nos ili vam se javilo zviždanje pri
disanju nakon uzimanja acetilsalicilne kiselineili bilo kojeg drugog lijeka protiv bolnih stanja
u zglobovima ili mišićima,
ako imate poremećaj zgrušavanja krvi ili uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi, npr.
varfarin,
ako ste trudni ili dojite,
ako patite od bilo kojeg poremećaja u oku, npr. infekcije, ili uzimate neke druge lijekove za
oko.

Kako je poznato da jedan od sastojaka lijeka, benzalkonij-klorid, može obezbojiti meke
kontaktne leće, prije primjene Naclof kapi za oči morate skinuti leće. Ne smijete ih ponovno
stavljati najmanje 15 minuta nakon primjene kapi za oči.
Ako vam se vid zamuti neposredno nakon primjene kapi, nemojte upravljati motornim vozilima
ni strojevima. Pričekajte da se vid razbistri.
DOZIRANJE
Niže su navedene uobičajene doze:
Odrasle i starije osobe:
Prije kirurškog liječenja katarakte

Po jedna kap 4 puta tijekom 2 sata prije kirurškog
zahvata

Nakon kirurškog liječenja katarakte

Po jedna kap 4 puta dnevno do 28 dana

Nakon kirurškog liječenja excimer laserom

Po jedna kap svakih 2-5 sati do 24 sata

Nakon slučajne ne-penetrirajuće ozljede

Po jedna kap 4 puta dnevno do 2 dana

Nakon kirurškog liječenja glaukoma laserom

Po jedna kap 4 puta dnevno do 7 dana

Sezonski alergijski konjunktivitis

Po jedna kap u svako oko 4 puta dnevno toliko dugo
koliko odredi liječnik

Nakon kirurškog zahvata na rožnici

Po jedna kap 4 puta dnevno do 2 dana

Nakon kirurškog liječenja strabizma

Po jedna kap 4 puta dnevno tijekom prvog tjedna,
po jedna kap 3 puta dnevno tijekom drugog tjedna,
po jedna kap 2 puta dnevno tijekom trećeg tjedna,
po potrebi tijekom četvrtog tjedna.

Djeca
Lijek primjenjivati samo prema uputama liječnika.
Liječnik vam može savjetovati da lijek primjenjujete na drugačiji način, te se u tom slučaju
pridržavajte liječničkih uputa o tome kada i kako koristiti lijek, a također pročitajte i upute na
pakovanju lijeka. Ako u nešto niste sigurni, obratite se za savjet ljekarniku.
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KAKO SE PRIMJENJUJU KAPI ZA OČI
Ukoliko vam liječnik preporuči da uz Naclof kapi za oči koristite i neke druge kapi za oči,
razmak između primjene dviju različitih kapi za oči mora biti najmanje 5 minuta.
1. Operite ruke.
2. Nosite li kontaktne leće, izvadite ih prije primjene kapi i ne stavljajte ih najmanje 5 minuta
nakon ukapavanja ako su leće tvrde, odnosno najmanje 15 minuta ako su leće meke.
3. S bočice skinite zatvarač.
4. Uzmite bočicu jednom rukom, držeći je palcem i kažiprstom.
5. Nagnite glavu unatrag i drugom rukom pažljivo povucite donji kapak prema dolje. Vrh bočice
prinesite blizu oku, ne dotičući oko ni očni kapak, te blago stisnite bočicu da iz nje istisnete
jednu kap.
6. Zatvorite oko, kažiprstom nježno pritisnite kut oka i držite pritisnutim jednu minutu.
7. Postupak ponovite s drugim okom, ako je potrebno.
8. Začepite bočicu i operite ruke.
Napomena: vrhom bočice ne dotičite oko ni bilo koju drugu površinu.
Pažljivo se pridržavajte ovih uputa. Ako bilo što ne razumijete, posavjetujte se sa svojim
liječnikom ili ljekarnikom.
Zaboravite li ukapati kapi za oči, učinite to što je prije moguće.
MOGUĆE NUSPOJAVE
Kapi za oči u nekih ljudi ponekad izazivaju nuspojave.
Ti su učinci često blagi i prolaze nakon nekoliko dana liječenja. Ukoliko su nuspojave teške ili
potraju duže od nekoliko dana, javite se svome liječniku. Obavijestite svog liječnika i ako vas
kapi za oči smetaju na bilo koji drugi način.
Moguće nuspojave su:
 bol, svrbež, crvenilo ili osjećaj pečenja u oku,
 osjećaj da je u oku pijesak ili strano tijelo,
 zamućen vid neposredno nakon primjene kapi,
 neuobičajena osjetljivost na svjetlo.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.
ČUVANJE LIJEKA
Lijek čuvajte izvan dohvata i vidokruga djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Lijek nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.
Lijek ne koristite duže od 4 tjedna nakon otvaranja bočice.
DATUM REVIZIJE UPUTE
Srpanj, 2011.
BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE LIJEKA U
PROMET:UP/I-530-09/06-01/343 od 26. ožujka 2007.
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