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I-DROP®

PUR

AVANCERAD LINDRING

FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL 
OMEDELBAR OCH VARAKTIG ÅTERFUKTNING  

LÄMPLIG FÖR KONTAKTLINSER
0,18 % viskoadaptiv hyaluronan

INDIKATIONER
För långvarig lindring av obehag i form av mindre irritationer i ögat på 
grund av vind, sol, vatten eller andra irriterande faktorer. För återfukt-
ning och skydd mot ytterligare irritation eller för att lindra torra ögon. 
Kan användas med kontaktlinser. l-DROP® PUR är avsedd att använ-
das inom 12 månader efter förpackningen har öppnats. Använd inte 
produkten efter utgångsdatumet  (  ).

BRUKSANVISNING
Tvätta händerna innan du använder produkten. Använd inte produk-
ten efter utgångsdatumet. Droppa 1 droppe i det/de drabbade ögat/
ögonen vid behov. Titta i en spegel och dra försiktigt ned det nedre 
ögonlocket och droppa 1 droppe inuti eller applicera 1 droppe direkt 
på hornhinnan genom att luta huvudet bakåt. Efter användning ska du 
skaka av eventuella återstående droppar från flaskans öppning och 
sätta tillbaka locket ordentligt. Förvaras på en torr, ren och sval plats.

ANVÄNDNINGSTIPS
1. Vänd på flaskan och kläm på den försiktigt tills en droppe bildas 
vid öppningen. Det kan ta ett par sekunder eftersom lösningen måste 
passera genom envägsventilen.

2. Håll försiktigt flaskan med droppen över ögat och kläm försiktigt 
tills droppen faller ner i ögat.

3. Obs! Efter användning kan det finnas rester av vätska kvar på den 
blå spetsen. Det visar att flaskan fungerar som den ska och inte drar 
tillbaka vätska in i flaskan.

Om någon återstående lösning finns kvar på flaskan efter användning, 
ska du helt enkelt skaka av den snabbt och stänga locket ordentligt.

Detta är avgörande för att hålla den återstående lösningen steril och 
säker. Även en liten mängd vätska som utsätts för en icke-steril miljö 
kan bli förorenad.

SAMMANSÄTTNING
l-DROP® PUR är sterila, konserveringsmedelsfria, blinkningsakti-
verade, viskosadaptiva, återfuktande ögondroppar som innehåller: 
vatten, natriumklorid, glycerin, natriumhyaluronat, natriumfosfat.

VARNINGAR
Om du upplever smärta i ögonen, synförändringar, fortsatt röda ögon 
eller irritation i ögat, eller om symptomen förvärras eller kvarstår i mer 
än 72 timmar ska du sluta att använda produkten och kontakta läkare.

l-DROP® PUR kan påverka andra lösningar eller läkemedel som du an-
vänder i ögat. Produkten har inte testats under graviditet eller amning. 
Applicera inte l-DROP® PUR i ett infekterat öga.

Använd inte maskiner eller kör fordon omedelbart efter användning. 
För att undvika kontaminering ska behållarens öppning inte komma 
i kontakt med någon yta. Använd inte produkten om du är allergisk 
mot någon del av innehållet. Sätt tillbaka locket efter användning. Håll 
flaskan väl tillsluten. Använd inte produkten om flaskan verkar skadad.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

FÖRPACKNING
l-DROP® PUR är förpackad i en flaska med en fyllnadsvolym på 10 ml. 
Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

FÖRVARAS MELLAN 2 °C och 25 °C.
ANVÄND INTE PRODUKTEN EFTER UTGÅNGSDATUMET (  ).

Utvecklad av Biocia Inc.
l-DROP® är ett registrerat varumärke som tillhör l-MED Pharma Inc.  

©2021 I-MED Pharma Inc

2°C

25°C

STERIL A 2797


