I-DROP®
PUR
BEZ KONSERWANTÓW
NATYCHMIASTOWE I DŁUGOTRWAŁE NAWILŻENIE
NADAJE SIĘ DO SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
0.18% Wiskoadaptacyjny hialuronian

SKŁAD
l-DROP® PUR to sterylne, nie zawierające konserwantów, nawilżające
wiskoadaptacyjne krople do oczu aktywowane za pomocą mrugania,
zawierające: wodę do wstrzykiwań, chlorek sodu, glicerynę, hialuronian sodu, fosforan sodu.

ZAAWANSOWANA ULGA

OSTRZEŻENIA
W przypadku bólu oka, zmiany widzenia, ciągłego zaczerwienienia lub
podrażnienia oka, lub jeśli jego stan się pogarsza się lub utrzymuje się
przez ponad 72 godziny, przerwij stosowanie kropli i skonsultuj się z
lekarzem.

WSKAZANIA
Przynosi długotrwałą ulgę w przypadku drobnych podrażnień oka
wywołanych ekspozycją na wiatr, słońce, wodę lub inne czynniki
drażniące. Do stosowania jako środek nawilżający i zabezpieczający
przed dalszym podrażnieniem lub łagodzący suchość oka. Może być
stosowany z soczewkami kontaktowymi. l-DROP® PUR należy zużyć
w ciągu 12 miesięcy od daty otwarcia. Nie używać po upływie daty
ważności ( ).
WSKAZÓWKI
Umyj ręce przed użyciem. Nie używać po upływie daty ważności. Zakropl 1 kroplę do podrażnionego oka (oczu) w razie potrzeby. Patrząc
w lustro, delikatnie odciągnij dolną powiekę i zakropl 1 kroplę na jej
wewnętrzną powierzchnię lub nałóż 1 kroplę bezpośrednio na powierzchnię rogówki oka odchylając głowę do pozycji poziomej. Po zakropleniu strząśnij pozostałą kroplę z końcówki butelki i dokładnie zakręć
nakrętkę. Przechowuj w chłodnym, czystym i suchym miejscu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
1. Odwróć butelkę i delikatnie ją ściśnij, aż na czubku utworzy się kropla. Może to zająć kilka sekund, ponieważ roztwór musi przejść przez
system zaworów jednokierunkowych.
2. Przenieś ostrożnie butelkę z kroplą zawieszoną na czubku nad oko i
naciśnij delikatnie, aż kropla spadnie do podrażnionego oka.
3. Uwaga: Po użyciu na niebieskiej końcówce mogą zostać resztki
płynu. Potwierdza to użycie butelki zgodnie z jej przeznaczeniem i płyn
nie cofa się do butelki.
Jeśli po użyciu na butelce pozostaną resztki roztworu, po prostu
strzepnij je energicznym ruchem i szczelnie zamknij nakrętkę.
Ten krok ma kluczowe znaczenie dla utrzymania sterylności i bezpieczeństwa pozostałego roztworu. Nawet niewielka ilość płynu wystawiona na działanie niesterylnego środowiska zewnętrznego może ulec
skażeniu.

l-DROP® PUR może zmieniać działanie innych roztworów lub leków,
które stosujesz na to samo oko. Ten produkt nie był testowany podczas ciąży lub laktacji. Nie nakładaj l-DROP® PUR na zainfekowane
oko.
Bezpośrednio po nałożeniu nie należy obsługiwać maszyn ani prowadzić pojazdów. Aby uniknąć zanieczyszczenia, końcówka pojemnika
nie może dotknąć żadnej powierzchni. Nie używaj tego produktu,
jeśli jesteś uczulony na którykolwiek ze składników. Po użyciu nałóż
nakrętkę. Butelka musi być szczelnie zakręcona. Nie używać, jeśli
butelka wydaje się uszkodzona lub naruszona.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
W JAKIEJ POSTACI JEST DOSTARCZANY LEK
l-DROP® PUR jest dostarczany w butelce o pojemności 10 ml. Nie
używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

25°C

2°C

STERYLNE A

2797

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE MIĘDZY 2°C A 25°C.
Nie używać po upływie daty ważności ( ).
Opracowany przez Biocia Inc.
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