I-DROP®
PUR
SÄILÖNTÄAINEETON
VÄLITÖN JA PITKÄKESTOINEN KOSTEUTUS
YHTEENSOPIVA PIILOLINSSIEN KANSSA
0,18 % silmän räpäytyksestä aktivoituvaa hyaluronaania
KEHITTYNYT HELPOTTAVA VAIKUTUS

KÄYTTÖAIHEET
Silmien lievään, tuulesta, auringosta, vedestä tai muista ärsykkeistä
aiheutuvien epämukavuuden tai ärtymisen pitkäkestoiseen helpottamiseen. Käytetään voitelu- ja suoja-aineena torjumaan ärsytyksen
lisääntymistä tai silmien kuivuuden torjuntaan. Voi käyttää yhdessä
piilolinssien kanssa. l-DROP® PUR on käytettävä 12 kk kuluessa
avaamisesta. Älä käytä vanhentumispäivän jälkeen ( ).
KÄYTTÖOHJEET
Pese kädet ennen käyttöä. Älä käytä vanhentumispäivän jälkeen.
Tiputa 1 pisara ärtyneeseen silmään/silmiin tarpeen mukaan. Katsoen
peiliin vedä hellävaraisesti alempi silmäluomi alas ja tiputa 1 pisara
luomen sisäpinnalle, tai tiputa 1 pisara suoraan sarveiskalvon alueelle
nojaten taaksepäin kasvot ylöspäin. Annostelun jälkeen ravista pois
mahdolliset jäämät pullon kärjestä ja kierrä korkki tiukasti kiinni.
Säilytä viileässä, kuivassa ja puhtaassa paikassa.
KÄTTÖVINKKEJÄ
1. Käännä pullo ylösalaisin ja purista varovasti, kunnes pullon kärkeen
muodostuu pisara. Tämä voi kestää muutaman sekunnin, sillä liuoksen on kuljettava yksisuuntaisen venttiilijärjestelmän läpi.
2. Kun tippa roikkuu pullon kärjestä, siirrä pullo varovasti silmän ylle ja
purista hellävaraisesti kunnes pisara putoaa ärsyyntyneeseen silmään.
3. Huomaa: Käytön jälkeen pullon kärjessä voi olla nestejäämiä. Se
vahvistaa, että pullo toimii suunnitellusti, eikä neste imeydy takaisin
pulloon.
Jos pullon kärjessä on käytön jälkeen nestejäämiä, poista ne nopeasti
ravistamalla ja sulje korkki tiiviisti.

VAROITUKSET
Jos koet silmäkipua, näkökyvyn muutoksia, pysyvää silmien punoitusta tai ärsyyntymistä, tai jos tila pahenee tai kestää yli 72 tuntia, lopeta
käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon.
l-DROP® PUR saattaa muuttaa muiden silmiin mahdollisesti
käyttämiesi liuosten tai lääkkeiden vaikutusta. Tätä tuotetta ei ole
testattu raskaina olevilla tai imettävillä. Älä annostele l-DROP® PUR:ia
tulehtuneeseen silmään.
Älä käytä koneita tai aja autoa heti käytön jälkeen. Välttääksesi
saastumista älä kosketa pullon kärjellä mitään pintaa. Älä käytä
tätä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosista. Sulje korkki
käytön jälkeen. Pidä korkki tiukasti kiinni. Älä käytä, jos pullo vaikuttaa
vahingoittuneelta tai siltä, että sitä on käytetty väärin.
PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.
TOIMITUSTAPA
l-DROP® PUR toimitetaan 10 ml:n pullossa. Älä käytä, jos pakkaus on
vaurioitunut.
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SÄILYTÄ 2 °C – 25 °C LÄMPÖTILASSA.
ÄLÄ KÄYTÄ VANHENTUMISPÄIVÄN JÄLKEEN ( ).
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Tämä vaihe on kriittinen, jotta pullossa vielä oleva neste pysyisi steriilinä ja turvallisena. Pienenpienikin nestepisara saattaa saastua, kun
se altistuu ei-steriilille ympäristölle.
KOOSTUMUS
l-DROP® PUR on steriili, säilöntäaineeton, silmiä räpäyttämällä aktivoituva voiteleva silmätippa, ainesosat: injektionesteisiin käytettävä
vesi, natriumkloridi, natriumhyaluronaatti, glyseriini, natriumfosfaatti.
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