Használati útmutató
HU

Ocutears

®

(nátrium-hialuronát oldat 0,15%)

Leírás
Az Ocutears steril, tartósítószert nem tartalmazó, viszkoelasztikus műkönny, amely átlátszó
védőréteget képez a szaruhártyán.
Kizárólag természetes, biológiai anyagokból áll. Az Ocutears a természetes könny hatását utánozza,
védi, nedvesíti és síkosítja a szem felszínét. Ezáltal hosszan tartó enyhülést eredményez az alábbi
okokból bekövetkező szemszárazság esetén:
• Keratoconjunctivitis sicca (Sjögren-szindróma)
• A szaruhártya sérülései, eróziója, szaruhártya műtét
• Kontaktlencse viselése
• Hormonális zavarok (menopauza)
• Légkondicionálás, szél, hideg, száraz hőség, por, füst, légszennyezés
• Számítógép képernyője előtt végzett munka, hosszú autóvezetés, hosszú repülőutak
• Úszás klórozott vízben

Alkotóelemek
Nátrium-hialuronát (0,15%), nátrium-klorid, nátrium-hidrogén-foszfát, nátrium-dihidrogén-foszfát
és tisztított víz

Használati útmutató
Az első használat előtt tépje le a
kupakról a biztonsági gyűrűt;
ettől az időponttól kezdve az
Ocutears legfeljebb 6 hónapig
használható fel.

Távolítsa el a kupakot.

A flakon oldalait összenyomva
cseppentsen egy cseppet
közvetlenül a szembe vagy a
kontaktlencsére.

Használat után helyezze vissza a
kupakot a flakonra; a felbontás után
6 hónappal a flakont a háztartási
hulladékkal együtt kell
megsemmisíteni.

A termék gyorsabban szétoszlik a szem felszínén, ha a becseppentés után becsukja a szemét, és
gyengéden masszírozza a szemhéjait.

Tárolás
2 – 25 °C között tárolandó. Ne fagyassza le.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
• Ne használja, ha a kupak biztonsági gyűrűje sérült.
• Ne érintse a flakon cseppentőnyílását a szeméhez.
• A szennyeződés veszélye miatt ne érintse a flakon cseppentőnyílását más felületekhez vagy a
kezéhez.
• Ne használja együtt más szemészeti készítményekkel. Ha más szemcseppet is használ, akkor az
Ocutears használata előtt várjon legalább 5 percet.
• Ne cseppentse fertőzött szembe.
• Használat után ideiglenesen csökkenhet a látásélesség; ebben az esetben ne vezessen
gépjárművet, ne működtessen gépeket, hanem várjon amíg helyreáll a normális látás.
• Írja rá a flakonra a felbontás dátumát.
• 6 hónappal a kupak zárógyűrűjének eltávolítása után a flakont a háztartási hulladékkal
együtt meg kell semmisíteni.

Kiszerelés
10 ml
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