Thealoz Duo 10 ml
Suojaavat, kostuttavat ja voitelevat silmätipat keskivaikean tai vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon.
ABAK®-pullo - Säilytysaineeton
AINESOSAT :
Trehaloosi .......................................................... 3 g
Natriumhyaluronaatti ................................... 0,15 g
Natriumkloridi, trometamoli, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi

ad……….100 ml

VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE:
Laboratoires THÉA, 12, rue Louis Blériot,
63017 Clermont-Ferrand, Cedex 2, RANSKA
KÄYTTÖAIHE:
THEALOZ DUO on silmätippaliuos, joka on tarkoitettu käytettäväksi silmiin tai piilolinsseille.
THEALOZ DUO silmätippoja suositellaan erilaisiin silmäoireisiin, kuten epämukava tunne, pistely ja ärsytys.
Nämä oireet voivat johtua ulkoisista tekijöistä, kuten tuuli, savu, ilmansaasteet, pöly, aurinkoiset tai kylmät olosuhteet,
kuiva sisäilma, ilmastointi, lentomatkat tai näyttöpäätetyöskentely.
Koska THEALOZ DUO ei sisällä säilytysaineita, se on optimaalisen hellävarainen silmäkudokselle ja sopii siksi myös
kaikentyyppisten piilolinssien käyttäjille. THEALOZ DUO antaa silmille välittömän hyvänolon tunteen, joka kestää koko
päivän.
OMINAISUUDET:
THEALOZ DUO on silmiin käytettäväksi tarkoitettu steriili, hypotoninen ja pH-neutraali vesipohjainen liuos, joka ei sisällä
säilytysaineita. Pääainesosat ovat trehaloosi, joka on luonnostaan monissa kasveissa ja eläimissä esiintyvä disakkaridi, ja
natriumhyaluronaatti, joka on silmän luonnollinen polysakkaridi.
Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta trehaloosilla on suojaava, antioksidanttinen ja kostuttava vaikutus.
Näiden ominaisuuksien vuoksi trehaloosi on olennainen osa tietyillä mikro-organismeilla havaittua anhydrobioosia
(hidastunut aineenvaihdunta, joka auttaa kestämään kuivuutta).
Trehaloosi suojaa ja tasapainottaa myös solukalvoa, sillä se estää proteiinimuutoksia ja lipidien hajoamista. Se on myös
antioksidantti.
Natriumhyaluronaatti on ihmisen silmän luonnollinen polysakkaridi, jolla on ainutlaatuinen kyky sitoa vettä. Tämä tärkeän
ominaisuuden ansiosta se kostuttaa ja voitelee sarveiskalvon pintaa. Lisäksi aineella on bioadhesiivisia ominaisuuksia, jotka
edistävät tuotteen pysymistä silmän pinnalla. Näin oireiden lievitys jatkuu pitkään ja sarveiskalvon epiteelivauriot
paranevat nopeammin.
Trehaloosin ja natriumhyaluronaatin ansiosta THEALOZ DUO suojaa, kostuttaa ja voitelee silmän pintaa pitkäkestoisesti ja
miellyttävästi.
Parhaan mahdollisen siedettävyyden saavuttamiseksi THEALOZ DUO ei sisällä säilytysaineita ABAK ®-pullon ansiosta. Tämä
innovatiivinen ja patentoitu apuväline mahdollistaa silmätippojen annostelun 0,2 mikrometrin suodattimen läpi, mikä
estää bakteerien pääsyn pulloon. Liuos on suojassa bakteereilta, ja sitä voi käyttää 3 kuukauden ajan pullon avaamisesta.
VASTA-AIHEET JA VAROTOIMET:
- Älä käytä THEALOZ DUO valmistetta, jos olet allerginen jollekin ainesosalle.
- Vältä koskettamasta pullon kärjellä silmän pintaa.
- Ei saa antaa injektiona tai niellä.
- Älä käytä valmistetta, jos turvarengas on vaurioitunut.
EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE

YHTEISVAIKUTUKSET:
Silmään käytettävien eri valmisteiden annostelun välillä on pidettävä vähintään 10 minuutin tauko.
MITEN VALMISTETTA KÄYTETÄÄN:
ANTOTAPA:
KÄYTETÄÄN VAIN SILMIIN
- Pese kädet huolellisesti ennen käyttöä.
- Vältä koskettamasta pullon kärjellä silmää tai silmäluomea, varsinkin jos epäilet, että sinulla on silmätulehdus.
- Purista tippa alaluomen sidekalvopussiin samalla, kun varovasti vedät alaluomea hieman alaspäin katse ylös suunnattuna.
- Sulje korkki käytön jälkeen.
ANNOSTUS:
1 tippa kumpaankin silmään 4-6 kertaa vuorokaudessa.
THEALOZ DUO silmätippoja voi käyttää piilolinssien kanssa.
HAITTAVAIKUTUKSET:
Harvoin voi esiintyä lievää silmä-ärsytystä.
SÄILYTYS:
Hävitä pullo 3 kuukauden kuluttua avaamisesta, vaikka liuosta olisi jäljellä.
Säilytä alle 25 °C.
ÄLÄ KÄYTÄ PAKKAUKSEEN MERKITYN VIIMEISEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄN JÄLKEEN.
Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee avaamatonta pakkausta, joka on säilytetty asianmukaisesti. Älä käytä, jos pullo on
vaurioitunut.
Pakkausseloste tarkistettu: 02/2013

