Konzervační látky v očních kapkách
Oční kapky jsou zpravidla chráněné konzervačními látkami,
které zabraňují růstu bakterií a také stabilizují účinnou látku obsaženou v kapkách. Nejčastěji používanou a nejdéle
používanou konzervační látkou v oftalmologii je benzalkonium chlorid (BAK). Používá se v koncentracích od 0,005 %
do 0,02 %. Benzalkonium chlorid patří do skupiny kvarterních
amoniových solí, jejichž antiseptický účinek spočívá ve vazbě
na lipidy a proteiny mikrobiální buněčné membrány a narušení její struktury a integrity. Je to látka, která působí zejména
na bakterie Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
i na Candidu albicans, přičemž splňuje testy účinnosti podle
evropského i amerického lékopisu.
Dalšími konzervačními látkami používanými v očních kapkách jsou cetrimid, kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA)
a Polyquaternium-1 (PQ-1).
Konzervační látky chrání především samotné kapky. Mnohé studie potvrzují, že nejčastěji dochází ke kontaminaci kapátka, tedy hrdla lahvičky, zbytkový roztok je kontaminován
méně často.
Konzervační látky obsažené v očních kapkách mohou mít
v některých případech i negativní účinky na oko. Může dojít
k podráždění, začervenání oka, pálení, svědění a bolesti oka.
Tyto vedlejší účinky se mohou
objevit u citlivých jedinců či při
dlouhodobém užívání. Pro takto
citlivé osoby jsou pak na trhu dostupné přípravky bez konzervačních látek. Ovšem i zde se může
vyskytnout reakce na některou
z pomocných látek v kapkách či
přímo na látku účinnou.

Odborný garant: doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha
XCO-2015.02.001

Dodržování předepsaného
dávkování a postupu při aplikaci
Mnoho lidí si nedokáže samo nakapat kapky do očí. A to z různých příčin, jako je třes rukou, špatná pohybová koordinace, psychický blok apod. V takovém případě je dobré požádat druhou
osobu, která by však měla dodržet správný postup aplikace včetně hygienických požadavků.

VÍTE
JAK SPRÁVNĚ
ZACHÁZET

Postup při aplikaci
Velmi důležité je dodržování správné techniky kapání.
Před použitím očních kapek si umyjte ruce. Posaďte se
a zakloňte hlavu nebo si lehněte a podívejte
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se ke stropu. Potom postupujte takto:
1. Ze svého dolního víčka jeho stažením dolů
ukazovákem vytvořte kapsičku.
2. Podívejte se nahoru. Do kapsičky vytvoře 2
né stažením Vašeho dolního víčka vkápněte jednu kapku. Nemrkejte, nemněte si
oko a nedotýkejte se hrotem lahvičky oka
nebo tváře.
3
3. Po vkápnutí zavřete oči. Někdy je vhodné
zmáčknout oko u vnitřního koutku, abyste
zamezili odtoku účinné látky do slzného
kanálku, a tím zabránili i možnému celkovému nepříznivému působení na organismus, pokud oční kapky uvádějí
celkové vedlejší účinky ve svém příbalovém letáku.
Váš oční lékař Vám vždy předepíše určité množství kapek v určitém časovém intervalu, například jedna kapka do každého oka
jednou denně. Vždy dodržujte pokyny svého lékaře a nekapejte
si více kapek, než máte předepsáno. Někdy se může stát, že Vám
při aplikaci část kapky steče po tváři nebo do slzného kanálku. To
je docela běžné a je to dáno tím, že velké množství kapátek vytváří větší kapky, než je oko schopno pojmout. Pokud ale správně
dodržujete postup při aplikaci, pak si tím zajistíte to, že se správné množství účinné látky dostane do Vašeho oka.

?

S OČNÍMI
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Prevence mikrobiální infekce
Správné skladování • Správná aplikace

Skladování

Nejčastějšími agens, kterými jsou kapky kontaminovány,
jsou bakterie pocházející z lidské kůže, sliznic a spojivkového
vaku nebo z vnějšího prostředí (předměty, vzduch). Jsou to
především Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus spp., Candida
albicans a Bacillus spp. Staphylococcus aureus a epidermidis
běžně žijí na lidské kůži. Pseudomonas aeuriginosa je známá především jako původce nozokomiálních (nemocničních)
nákaz u oslabených pacientů, pacientů s popáleninami,
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Vždy si v příbalovém letáku ověřte, jak se má
přípravek skladovat.
ÌÌ Teplota
Různé oční kapky se skladují při různých teplotách, aby byl zajištěn jejich terapeutický účinek a bezpečnost. V příbalovém letáku najdete zpravidla jednu z níže uvedených variant požadavku
na skladování:
ÌÌ V lednici: 2–8 °C, 5–15 °C, do 15 °C
ÌÌ Při pokojové teplotě: 15–25 °C, do 25 (30) °C, 2–25 °C (nemusí být v lednici) nebo když léčivý přípravek nevyžaduje žádné
zvláštní teplotní podmínky

ÌÌ Světlo
Některé kapky jsou v tmavých lahvičkách a měly by se chránit
před světlem.

Většinu očních kapek a léčivých přípravků obecně je vhodné
chránit před přímým slunečním svitem.

Mikrobiální kontaminace
Oční kapky se mohou kontaminovat mikroorganismy během
opakovaného použití. Různé studie ukazují různé procento kontaminace od 0,07 % až do 70 %. Nejčastěji si lidé kontaminují
kapky sami, zvláště nesprávným zacházením. Výskyt infekcí oka
v souvislosti s užíváním očních kapek není velký, díky tomu, že
konzervační látky inaktivují patogeny, které se do roztoku dostanou. Přesto se občas infekce jako keratitida (zánět rohovky),
konjunktivitida (zánět spojivky) a endoftalmitida (zánět nitroočních struktur) mohou vyskytnout.
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ÌÌ Exspirace (doba použitelnosti)
Datum exspirace je odlišné u neotevřeného přípravku a u otevřeného přípravku. Po otevření dochází k postupné kontaminaci
kapek, a tím se snižuje jejich bezpečnost.
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Vždy si označte na vnější obal datum otevření.

Abyste zabránili kontaminaci kapek, dodržujte
následující doporučení:
ÌÌ Nepřelévejte kapky do jiných lahviček,
uchovávejte je v původním obalu.
ÌÌ Lahvičku nechávejte otevřenou po nejkratší
možnou dobu.
ÌÌ Kapátko udržujte v čistotě.
ÌÌ Nedělte se o kapky s další osobou.
ÌÌ Před aplikací si vždy umyjte ruce.
ÌÌ Nedotýkejte se kapátkem očního víčka,
spojivkového vaku, okolí oka, jiných předmětů
a povrchů.

Správná aplikace, dodržování
dávkování a správného skladování
léčivého přípravku se významně
podílí na výsledném efektu léčby.
cystickou fibrózou apod., najdeme ji opět na kůži, na sliznicích
dýchacího a trávicího traktu nebo v prostředí, ve vodě, také
v přírodních koupalištích. Candida albicans je kvasinka, jež se
opět vyskytuje v prostředí, na kůži i sliznicích.
Tyto bakterie nejsou primárně patogeny a nevyvolávají záněty u zdravých osob. K infekci může dojít, pokud jsou struktury oka narušené, například po traumatu nebo operaci, někdy
stačí i drobná mechanická poškození vyskytující se zejména
u nositelů kontaktních čoček.

