
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.

Figyelmeztetések:
• Ne használja a terméket, ha allergiás 

vagy túlérzékeny az összetevők 
bármelyikére;

• 10 ml-es tartályt a felnyitástól számított 
90 napon belül fel kell használni; míg az 
egyadagos tartályt a felnyitás után 
azonnal fel kell használni, és használat 
után kidobni.

• Ne használja a terméket a 
csomagoláson feltüntetett lejárati idő 
után;

• Ne használja a terméket, ha a 
csomagolás sérült;

• Hőtől, napfénytől, nedvességtől óvva 
és gyermekektől elzárva tartandó;

• Külsőleg használandó;
• Ügyeljen arra, hogy a cseppentő ne 

érintkezzen a szemével;
• A terméket 25 °C alatt kell tárolni. Nem 

szabad fagyasztani;
Összetétel:
Keresztkötött nátrium-hialuronát 0,2%, 
dinátrium-tetraborát-dekahidrát, bórsav, 
nátrium-klorid, injekcióhoz való víz.

Betegtájékoztató frissítve: 2021. július

Kiszerelések: 10 ml-es tartály (PFMD),
0,35 ml x 15 db egyadagos tartály, 0,35 
ml x 5 egyadagos tartály (áruminta)
További információkért forduljon 
orvosához vagy a helyi Santen irodához a 
www.santen.eu weboldalon.
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25°C

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.
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Használati utasítás
Tartósítószer-mentes műkönny 
szemcsepp 
Mi az Ocutears® Hydro+, és mire való?
Az Ocutears® Hydro+ egy síkosító 
szemcsepp, aminek alapösszetevője 
magas koncentrációjú keresztkötött 
nátrium hialuronát (0,2%), és a 
szemszárazság panaszainak, a szem 
kellemetlen érzéseinek enyhítésére, 
valamint a szaruhártya védelmére 
alkalmazható.
A termék steril és tartósítószer-mentes.
A kereszkötött nátrium-hialuronátnak 
köszönhető magas viszkoelaszticitás 
nagyfokú nedvesítést és hosszú 
szemfelszíni jelenlétet tesz lehetővé, 
miáltal hosszan tartó enyhülést biztosít a 
szemszárazság tüneteire, mint az égő, 
szúró, dörzsölő érzés, vagy a fáradt, 
elnehezülő vagy könnyező szemek.
Az Ocutears® Hydro+ javallott:
• a szemszárazság tüneteinek és a szem 

kellemetlen érzéseinek enyhítésére, és 
könnypótlóként a szaruhártya 
védelmére, hosszan tartó nedvesítést 
biztosítva.

• kontaktlencse viselése mellett is 
alkalmazható szemfelszíni síkosítás 
céljából.

Az Ocutears® Hydro+ használata 
hasznos:
• ha tartósan ki van téve napfénynek,
• légkondicionált helységekben való 

hosszabb tartózkodás esetén;
• hosszan tartó számítógép használat 

esetén, illetve
• tisztítószerekkel való érintkezések előtt 

és után.
Az Ocutears® Hydro+ a szemműtétet 
követő, a szemet érintő kellemetlen 
érzést is enyhítheti.
Hogyan kell használni az Ocutears® 
Hydro+ szemcseppet?
Cseppentsen 1-2 cseppet mindkét 
szemébe naponta egyszer vagy többször,  
a kezelőorvosa vagy a gyógyszerész 
javaslatának.
A tartály felnyitása előtt mosson kezet, és 
ügyeljen a higiéniára az alkalmazás 
közben.
10 ml-es tartály:
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.

1 - Robert Kerekes (RobertKerekes)
javaslatának megfelelően.
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