
  

 

      

 

PURALID
® 

LIPOGE
L 

Használati útmutató 
Puralid® lipogel szemhéjszéli 
gyulladásban vagy  szemhéjszéli- és 
kötőhártya-gyulladásban való használatra 

Mi a Puralid® lipogel? 
A Puralid® lipogel a szemhéjak és a 
szemkörnyéki területek nyugtatására és 
tisztítására szolgáló szemészeti készítmény. 
Liposzómákat, teafaolajat, A-vitamint, 
xantángumit, ferulinsavat, E-vitamin TPGS-t, 
valamint alfa-bizabololt tartalmaz. 

A liposzómák, amelyek kettős foszfolipid rétegből 
állnak, nyugtató és puhító tulajdonságaikról, 
valamint azon képességükről ismertek, hogy 
hatékonyan célba juttatják az aktív összetevőket. 

A teafaolaj, amelyet az ausztrál teafából 
(Melaleuca alternifolia) nyernek, antimikrobiális 
tulajdonságairól ismert. 

Az A-vitamin az epiteliális funkció 
szabályozásával erősíti és támogatja a bőrt. 
Emellett egy olyan antioxidáns, amely a 
xantángumival, a ferulinsavval és az E-vitamin 
TPGS-sel, valamint a liposzómákkal szinergikusan 
hatva védik a szemhéj felszínét a szabadgyökök 
és az UV-sugarak oxidatív hatásától. 

Az alfa-bizabolol a kamilla illóolaj fő összetevője. 
Nyugtató tulajdonsággal rendelkezik, csökkenti a 
vörösséget és a gyulladást még különösen 
érzékeny bőr esetében is. Jó bőrtolerancia jellemzi. 

Mire használatos a Puralid® lipogel? 
A Puralid® lipogel felpuhítja és eltávolítja a 
szemhéjról a szemhéjszéli gyulladás vagy a 
kötőhártya- gyulladás során a szemhéjon 
keletkező hámló maradványok felpuhítására és 
eltávolítására szolgál. 

Milyen gyakran használandó a Puralid® lipogel?  

A terméket használja naponta kétszer vagy 
többször, ha orvosa úgy tanácsolja. 

A Puralid® lipogel használatának módja 

Az első használat előtt a flakont függőlegesen 
tartva 3–5-ször nyomja le a pumpát, ezzel feltöltve 
az adagolórendszert, amíg az el 
nem kezdi adagolni a gélt. 

1. Alaposan mosson kezet. 

 

2. Tegyen egy kis 
adag   Puralid® lipogel 
az ujjhegyére. 

 

 
3. Gyengéd, körkörös 
mozdulatokkal oszlassa el 
a szemhéjain. 

 

 
4. Hagyja hatni pár percig. 
A hámló maradványokat 
törölje le tiszta 
törlőkendővel vagy 
vattakoronggal. 

 

       
 

       
 

       
 

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen 
a teljes használati útmutatót. Tartsa meg ezt a 
tájékoztatót, előfordulhat, hogy később még 
szüksége lesz rá. 

Bármilyen további kérdés esetén forduljon 
orvosához vagy gyógyszerészéhez. 

 
 

Melyek a lehetséges mellékhatások? 
AMENNYIBEN BÁRMELY 
MELLÉKHATÁST TAPASZTAL, 
TÁJÉKOZTASSA ORVOSÁT VAGY 
GYÓGYSZERÉSZÉT. 

A Puralid® lipogel tárolása 

 
• Tárolás 25 °C alatt. 

• Ne fagyassza. 

• Hőtől, nedvességtől, közvetlen napfénytől 
védve tartandó. 

• Gyermekektől elzárva tartandó. 

Összetétel: 
Foszfolipidek S80 (a NIOLiptól), bizabolol, 
teafaolaj, A-vitamin-palmitát, E-vitamin TPGS, 
ferulinsav, xantángumi, EDTA dinátrium dihidrát, 
kálium- szorbát, nátrium-benzoát, nátrium-
hidroxi-metil-glicinát, citromsav-monohidrát, 
kálium-citrát három bázisú monohidrát, desztillált 
víz. 

 

 

Figyelmeztetések 

• Kizárólag külső használatra. 

• A termék bármely összetevőjével szembeni 
túlérzékenysége esetén ne használja a 
terméket. 

• Ne használja a terméket a 
csomagoláson feltüntetett lejárati időn 
túl. 

• Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült. 

• A terméket az első alkalmazás utáni 8 héten 
belül használja fel (15 ml-es flakon). 

• A terméket az első alkalmazás utáni 24 órán 
belül használja fel (1 ml-es minitartály). 

 

Kiszerelés: 
Kereskedelmi: 15 ml-es flakon 
Minta: 5 db 1 ml-es minitartályból álló csík 

További információért forduljon orvosához vagy 
vegye fel a kapcsolatot a helyi Santen kirendeltséggel 
a www.santen.eu weboldalon. 

25° 

 
 
 

OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 
10, 50144 Firenze, Olaszország 
 
Ez az útmutató 2020 decemberében 
került jóváhagyásra 
 

Ez az útmutató 2020 decemberében került jóváhagyásra. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

25°C 

 
Gyártó Gyártási dátum Gyártási tételszám Lejárat

i idő 

Tájékozódjon 

a használati 

útmutatóból. 

Ne használja, 

ha a 

csomagolás 

sérült. 

Nedvességtő

l óvandó. 

Tárolás 

25 °C alatt. 
Napfénytő

l óvandó. 

 

 

 

 

http://www.santen.eu/


 
 

 


