TUOTEKUVAUS
HYABAK
Kostuttava ja voiteleva liuos silmille ja piilolinsseille.
ABAK®-pullo – Säilytysaineeton.
KOOSTUMUS:
Natriumhyaluronaatti .... 0,15g.
Natriumkloridi,
aktinokinoli,
trometamoli,
kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytetty vesi ....ad
100 ml.
VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE:
Laboratoires Théa – 12 rue Louis Blériot
63017 Clermond-Ferrand – Cedex 2 – Ranska
KAYTTÖAIHE
HYABAK on hypotoninen liuos, joka on tarkoitettu
käytettäväksi silmiin tai piilolinsseille. Se sisältää
hyaluronihappoa (voiteleva ja kosteuttava aine) ja
aktinokinolia (UV-valolta suojaava aine).
HYABAK -valmistetta suositellaan:
kostuttamaan ja voitelemaan kuivia ja väsyneitä
silmiä, minkä syynä ovat ulkoiset tekijät, kuten
tuuli, savu, ilmansaasteet, pöly, kuiva ilma,
ilmastointi,
lentomatkat,
näyttöpäätetyöskentely.
piilolinssien käyttäjille. Se kostuttaa ja voitelee
piilolinssejä helpottaen niiden laittamista silmiin
ja pois ottamista sekä lisää välittömästi
käyttömukavuutta.
ABAK®-mekanismin ansiosta HYABAK –liuoksen tipat
eivät sisällä säilytysainetta. Siksi valmistetta voi
käyttää kaikentyyppisten piilolinssien kanssa ja se ei
ärsytä silmäkudosta.
ERITYISET VAROITUKSET JA VAROTOIMET:
Älä käytä HYABAK –valmistetta, jos olet
allerginen jollekin ainesosalle.
Vältä koskettamista tippapullon kärjellä silmään
tai silmäluomeen.
Ei saa antaa injektiona tai niellä.
UV-suoja ei korvaa aurinkolasien käyttöä.
Älä käytä valmistetta, jos korkin turvarengas on
vahingoittunut.
EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.

YHTEISVAIKUTUKSET:
Silmään käytettävien eri valmisteiden annostelun
välillä on pidettävä vähintään 10 minuutin tauko.
ANNOSTUS:
1 tippa kumpaankin silmään tasaisesti pitkin päivää
aina tarvittaessa.
Piilolinssien käyttäjille: yksi tippa kumpaankin
piilolinssiin silmiin laitettaessa ja pois otettaessa sekä
aina tarvittaessa käytön aikana.
ANTOTAPA:
TIPUTETAAN SILMIIN.
Steriili
käsittely:
Tiettyjä
varotoimia
on
noudatettava, jotta valmisteen käyttö on turvallista
ja tehokasta:
Pese kädet huolellisesti ennen käyttöä.
Vältä koskettamasta tippapullon kärjellä silmään
tai silmäluomeen.
Tiputa yksi tippa HYABAK –valmistetta silmän
sidekalvopussiin samalla kun varovasti vedät
alaluomea hieman alaspäin katse ylös
suunnattuna. Tipan irtoaminen ABAK®-pullosta
kestää
kauemmin
kuin
tavallisista
silmätippapulloista.
Sulje pullo aina käytön jälkeen.
Käyttö piilolinsseille: tiputa tippa HYABAK –
valmistetta piilolinssin kuperaan pohjaan.
HAITTAVAIKUTUKSET:
Harvoin voi esiintyä lievää silmä-ärsytystä.
SÄILYTYS:
ÄLÄ KÄYTÄ PAKKAUKSEEN MERKITYN VIIMEISEN
KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄN JÄLKEEN.
o
Säilytä alle 25 C
Säilytä pullo avaamisen jälkeen enintään 3
kuukauden ajan.
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