Thealoz Duo Gel
Kuivien silmien suojaamiseen, kosteutukseen ja voiteluun ja kuivasilmäisyyden oireiden lievittämiseen.
Keskivaikean ja vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon. Kerta-annospakattu säilöntäaineeton valmiste.
AINESOSAT:
Trehaloosi .................................................................................3 g
Natriumhyaluronaatti ..................................................... 0,15 g
Karbomeeri (karbopoli 974P).................................... 0,25 g
Sorbitoli, natriumhydroksidi,
injektionesteisiin käytettävä vesi ........................ad 100 ml
VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE:
Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Ranska
THEALOZ DUO GEL -VALMISTEEN
KÄYTTÖTARKOITUKSET?
THEALOZ DUO GEL on juokseva geeli, jota käytetään silmän pinnalle päivin ja öin.
THEALOZ DUO GEL on tarkoitettu keskivaikean ja vaikean kuivasilmäisyyden oireiden ja löydösten hoitoon. Tällaisia oireita ovat esim. epämukava
tunne silmissä, silmien kirvely ja silmien ärsytys. Oireita voivat aiheuttaa ulkoiset tekijät, kuten tuuli, savu, saasteet, pöly, auringonpaiste, kylmyys,
kuiva ja kuuma ilma, ilmastointi, lentomatkat sekä pitkään jatkuva näyttöpäätetyöskentely. Säilöntäaineeton THEALOZ DUO GEL ehkäisee silmien
ärsytystä ja allergisia reaktioita, joita voi esiintyä käytettäessä säilöntäaineellisia silmävalmisteita. Herkkäsilmäisille ja pitkäaikaiseen käyttöön
suositellaan säilöntäaineettomia valmisteita.
OMINAISUUDET
THEALOZ DUO GEL on steriili, säilöntäaineeton juokseva geeli, joka on hypotoninen ja pH:ltaan neutraali. Siten valmisteella on sama pH kuin
silmän pinnassa ja se auttaa sitomaan silmän pintaan vettä. Valmisteen tärkeimmät aineet ovat trehaloosi, jota on monissa kasveissa ja eläimissä,
natriumhyaluronaatti, jota on luontaisesti silmässä, sekä karbomeeri (karbopoli 974P), joka edistää THEALOZ DUO GEL -valmisteen pysymistä
silmässä.
Trehaloosi on suojaava ja kosteuttava antioksidantti.Siksi sillä on olennainen merkitys tiettyjen pieneliöiden anhydrobioosissa (hidastunut
aineenvaihdunta, joka auttaa eliöitä kestämään kuivuutta). Trehaloosi myös suojaa soluja tasapainottamalla solukalvoa. Natriumhyaluronaatti on
ihmissilmän luontainen polysakkaridi eli monimutkainen molekyyli, joka sitoo vettä ja siten kostuttaa ja voitelee silmän pintaa. Se pitää valmisteen
silmän pinnassa lievittäen oireita pitkään ja nopeuttaa sarveiskalvon (silmän läpinäkyvä etupinta) epiteelivaurioiden paranemista. Karbomeeri
edistää THEALOZ DUO GEL -valmisteen
pysymistä silmän pinnassa ja lievittää siten kuivasilmäisyyden oireita ja löydöksiä pitkään. THEALOZ DUO GEL -valmisteessa oleva trehaloosin,
natriumhyaluronaatin ja karbomeerin ainutlaatuinen yhdistelmä kosteuttaa, voitelee ja suojaa silmän pintaa pitkään ja tuntuu miellyttävältä.
VAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT
VAROTOIMET:
- Älä käytä valmistetta, jos olet allerginen jollekin valmisteen aineelle.
- Älä koske silmän pintaa kerta-annospakkauksen kärjellä.
- Älä injisoi äläkä niele valmistetta.
- Älä käytä valmistetta, jos kerta-annospakkaus on vaurioitunut.
EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.
YHTEISVAIKUTUKSET:
Pidä vähintään 15 minuutin tauko kahden eri silmävalmisteen käytön välillä. Käytä THEALOZ DUO GEL -valmistetta viimeisenä.
THEALOZ DUO GEL -VALMISTEEN KÄYTTÖ:
ANTOTAPA: VAIN SILMÄÄN.
- Pese kädet huolellisesti ennen valmisteen käyttöä.
- Ota liuskasta yksi kerta-annospakkaus (kuva 1).
- Käännä pakkaus ylösalaisin ja napauta sitä.
- Avaa pakkaus ja purista geeliä ulospäin (kuva 2).
- Vedä alaluomea varovasti alaspäin katse suunnattuna ylöspäin ja tiputa yksi tippa sidekalvopussiin silmän ja silmäluomen väliin
(kuva 3).
- Hävitä pakkaus, vaikka geeliä olisi vielä jäljellä.
Piilolinssit on poistettava ennen THEALOZ DUO GEL -valmisteen käyttöä. Odota vähintään 30 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit takaisin silmiin
THEALOZ DUO GEL -valmisteen käytön jälkeen.
ANNOSTUS: 1 tippa kumpaankin silmään 2–4 kertaa vuorokaudessa. Geelit sopivat etenkin iltakäyttöön juuri ennen nukkumaanmenoa.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET: Lievää silmien ärsytystä voi esiintyä, mutta se on hyvin epätavallista.
THEALOZ DUO GEL -VALMISTEEN SÄILYTYS. Säilytä kerta-annospakkaukset alkuperäisessä ulkopakkauksessa suojassa suoralta valolta.
Säilytä alle 25°C.
ÄLÄ KÄYTÄ VALMISTETTA ULKOPAKKAUKSESSA MAINITUN VIIMEISEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄN JÄLKEEN.
Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee avaamatonta, asianmukaisesti säilytettyä pakkausta. Älä käytä valmistetta, jos kerta-annospakkaukset ovat
vaurioituneet. Hävitä avatut kerta-annospakkaukset heti käytön jälkeen. Älä hävitä niitä luontoon.
KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY: 04/2014.

