
Használati utasítás
Tartósítószer-mentes szemcsepp 
Mi az Ocutears® Alo+ és milyen 
problémák esetén alkalmazható?
Az Ocutears® Alo+, melynek fő összetevői a 
keresztkötött hialuronsav (0,2%) és az Aloe 
vera (0,1%), a szemszárazság tüneteinek és a 
szemben jelentkező kellemetlen érzés kezelésére, 
valamint a szaruhártya védelmére szolgál.
A keresztkötött hialuronsav a terméknek 
nagyfokú hidratáló képességet és tartós 
szemfelszíni jelenlétet biztosító magas 
viszkoelaszticitást kölcsönöz, melynek 
köszönhetően a termék a szemszárazság 
tüneteinek hosszan tartó enyhülését nyújtja.
Az Aloe Vera hidratáló, vérbőséget csökkentő 
és síkosító tulajdonságairól ismert, amelyek 
fokozzák a szemcsepp nedvesítő hatását, 
ezáltal kényelmesebbé teszik a látást és 
meghosszabbítják a frissesség érzését. Az 
Aloe Vera erős hidratáló és hosszan tartó 
védőhatásának köszönhetően szemvörösség 
vagy különösen érzékeny szemek esetén is 
hasznosnak bizonyult.
Az Ocutears® Alo+ a következő esetekben 
javallott: 
• környezeti tényezők vagy gyógyszerek
 okozta szemszárazság tüneteinek, irritáció
 és szemvörösség enyhítésére.
• a szem lubrikálására és a komfortérzet
 javítására kontaktlencse használatakor 
Az Ocutears® Alo+ használata hasznos a 
következők ideje alatt és után:
• hosszan tartó napsugárzásnak kitéve;
• légkondicionáló használata;
• digitális képernyők (monitor, telefon) tartós
 használata;
Az Ocutears® Alo+ enyhítheti a szemműtét 
után jelentkező kellemetlen szempanaszokat.
Hogyan kell az Ocutears® Alo+-t használni?
Cseppentsen a szemeibe 1–2 cseppet naponta 
egyszer vagy többször, vagy a kezelőorvosa/ 
gyógyszerésze által javasolt gyakorisággal.
A palack kinyitása előtt mosson kezet, és 
ügyeljen a higiéniára a használat során.
Palack:
1) Az első használatot 
 megelőzően a 
 dézsmazárat húzva 
 távolítsa el azt teljesen. 

2) A palackot finoman 
 nyomva cseppentsen 
 1 cseppet a szemébe.

3) Zárja vissza szorosan 
 a palackot használat 
 után.

Egyadagos tartály:
1) Az egyadagos 
 tartályokból álló 
 szettből tépjen le 
 egyet.

2) A kupak elfordításával 
 nyissa ki a tartályt.

3) A tartályt finoman 
 nyomva cseppentsen 
 1 cseppet a szemébe.

4) A tartályban maradt terméket a használatot
 követően dobja ki.
 

A termék első alkalmazása előtt figyelmesen 
olvassa végig a teljes betegtájékoztatót.
Őrizze meg a betegtájékoztatót; a későbbiekben 
még szüksége lehet rá, hogy újra elolvassa.
Ha bármilyen további kérdése lenne, kérdezze 
meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.
Ha a tünetek továbbra is fennállnak, vagy 
Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, 
keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Figyelmeztetések:
• Ne használja a terméket, ha allergiás vagy
 túlérzékeny annak bármely összetevőjére.
• Súlyos szaruhártya betegség esetén
 használat előtt beszéljen orvosával.
• A palackot a felbontástól számított 90 napon
 belül használja fel; az egyadagos tartályt
 felbontást követően azonnal fel kell
 használni és használat után ki kell dobni.
• Ne használja a terméket a csomagoláson
 feltüntetett lejárati időn túl.
• Ne használja a terméket, ha a csomagolás
 sérült.
• Hőtől, napfénytől, nedvességtől óvandó,
 gyermekek elől elzárva tartandó.
• Ne nyelje le a folyadékot.
• Ügyeljen rá, hogy a csepegtető csúcsa ne
 érintkezzen a szemmel.
• Tárolás 25 °C alatt. Ne fagyassza le.

Az Ocutears® Alo+ összetevői:
Keresztkötött hialuronsav 0,2%, Aloe Vera gél 
0,1%, dinátrium-tetraborát-dekahidrát, bórsav, 
nátrium-klorid, víz injekcióhoz.

A betegtájékoztató felülvizsgálatának dátuma 
2021. március.

Kiszerelések: 
10 ml-es palack (többadagos, tartósítószer-mentes), 
0,35 ml x 15 egyadagos tartály, 
0,35 ml x 5 egyadagos tartály (ingyenes minta)
Bővebb információért, kérjük, beszéljen 
kezelőorvosával vagy vegye fel a kapcsolatot a 
helyi Santen irodával a következő címen: 
www.santenhungary.hu/

OFFHEALTH S.p.A., 
Via Giovanni Paisiello 10,
50144 Firenze, Olaszország
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