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OPTIVE PLUS™

OPTIVE PLUS™

Roztok s trojím účinkem: lubrikačním,
osmoprotektivním a vytvářejícím komfort.

4682

NÁVOD K POUŽITÍ

Roztok na lubrikáciu a osmoprotekciu s trojitým
účinkom pre dlhotrvajúci komfort.

72477CZ14
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Přípravek OPTIVE PLUS™ má jedinečné složení s trojím účinkem,
které je zdrojem dlouhodobého komfortu. Přípravek OPTIVE PLUS™
lubrikuje povrch oka a zvlhčuje buňky povrchu oka, přičemž obnovuje
osmotickou rovnováhu PLUS chrání vaše přirozené slzy pomocí
přídavku lipidů.
Popis:
OPTIVE PLUS™ je vícedávkový sterilní roztok, který obsahuje
sodnou sůl karboxymethylcelulosy (0,5 %), glycerin (1,0 %), ricinový
olej (0,25 %), Polysorbát 80 (0,5 %), levokarnitin (0,25 %) a erythritol
(0,25 %,) s přídavkem konzervačního činidla PURITE® (0,01 %),
které se v oku rozkládá na přirozené složky slz.
Návod k použití
Podle potřeby nakapejte do oka nebo do očí 1 nebo 2 kapky.
Upozornění
• Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na kteroukoli složku přípravku.
• Roztok nepolykejte.
• Aby nedošlo ke kontaminaci nebo případnému poranění oka,
nedotýkejte se zakončením lahvičky žádného povrchu a vyvarujte
se přímého kontaktu s okem.
• Lahvičku ihned po použití dobře uzavřete.
• Po uplynutí 3 měsíců od otevření zlikvidujte veškerý zbývající roztok.
• Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na výrobku.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Uchovávejte při pokojové teplotě.
• Nepoužívejte lahvičku, pokud byl před prvním použitím narušen
uzávěr chránící před manipulací, který se nalézá na hrdle lahvičky.
• Nepoužívejte, pokud došlo ke změně barvy roztoku.
• Mezi podáním očních přípravků ponechejte odstup 5 minut.
Varování
Pokud máte nadále problémy, projednejte je se svým očním lékařem.
Obsah
OPTIVE PLUS™ se dodává v plastových lahvičkách o obsahu
3ml nebo 10ml.
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NÁVOD NA POUŽITIE
OPTIVE PLUS™ má jedinečnú receptúru s trojitým účinkom, ktorá
poskytuje dlhotrvajúci komfort. OPTIVE PLUS™ lubrikuje povrch oka
a zvlhčuje povrchové bunky oka obnovením osmotickej rovnováhy
PLUS ochranou vašich prirodzených sĺz zlepšením lipidovej vrstvy.
Opis
OPTIVE PLUS™ je viacdávkový sterilný roztok, ktorý obsahuje
karboxymetylcelulózu sodnú 0,5 %, glycerín 1,0 %, ricínový olej 0,25 %,
polysorbát 80 0,5 %, levokarnitín 0,25 % a erytritol 0,25 %, chránené
komplexom PURITE® 0,01 %, ktorý sa v oku rozpadá na prirodzené
zložky slzného filmu.
Návod na použitie
Podľa potreby nakvapkajte do oka (očí) 1 alebo 2 kvapky.
Bezpečnostné opatrenia
• Roztok nepoužívajte, ak ste alergický na niektorú z jeho zložiek.
• Roztok neprehĺtajte.
• Aby ste zabránili kontaminácii alebo prípadnému poraneniu oka,
nedotýkajte sa špičkou fľašky žiadneho povrchu, a predchádzajte
priamemu kontaktu s okom.
• Fľašku okamžite po použití pevne uzatvorte.
• Po 3 mesiacoch od otvorenia zvyšný roztok zlikvidujte.
• Roztok nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
zdravotníckej pomôcke
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Uchovávajte pri izbovej teplote.
• Nepoužívajte fľašku, ak je ochranné tesnenie na uzávere hrdla
fľašky pred prvým použitím porušené.
• Nepoužívajte, ak sa zmenila farba roztoku.
• Medzi použitím jednotlivých očných prípravkov počkajte 5 minút.
Varovania
V prípade pretrvávajúcich problémov sa, prosím, poraďte s očným
špecialistom.
Balenie
OPTIVE PLUS™ sa dodáva v plastových fľaškách s obsahom
3 alebo 10 ml.
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