
UNItears® tartósítószer nélkül

Összetétel: 
Hypromellosum (hipromellóz) 5 mg, 1 ml oldatban.
Segédanyagok: 
Dexpanthenolum (dexpantenol), Natrii chloridum (nátrium-klorid), Dinatrii edetas 
dihydricus (dinátrium-edetát-dihidrát), Aqua ad iniectabilia (injekcióhoz való víz)

Az UNItears tartósítószer nélkül jellemzői
 
Az UNItears tartósítószer nélkül egy epitelizációs és nedvesítő hatású készítmé-
ny. A hipromellóz a szaruhártya és a kötőhártya felületén ideiglenes védőréteget 
képez, ami által nedvesen tartja a szem külső felületét, és pótolja a nem megfe-
lelő mennyiségben termelődő könnyet. Nyugtatólag hat a nem fertőzés okozta 
enyhébb szemirritáció esetén. Megszünteti a szemszáraz-ság érzetét. A B-vita-
minok közé tartozó dexpantenol hozzájárul a sejtek gyors regenerálódásához a 
szaruhártya felületén (epitelizáció).
Az UNItears tartósítószer nélkül használata ajánlott érzékeny szeműeknek és 
kontaktlencsét viselők számára is.

Az UNItears tartósítószer nélkül hosszan tartó enyhülést nyújt:
- a csökkent könnytermelődés
- orvosi javallatra a száraz szem szindróma 
- a szaruhártya kisebb megsértése
- apró tárgyak kötőhártyazsákba kerülése
- szemműtét utáni kezelés
- szélfúvás, por, cigarettafüst, szennyezett levegő, kontaktlencse okozta  
 kellemetlen tünetek
- a sok olvasás, autóvezetés, TV- vagy számítógép-képernyő által igénybevett  
 szem fáradtságának illetve
- kontaktlencse-viselés esetén

A készítményt felnőttek, fiatalok és gyermekek egyaránt használhatják.

Mit kell tudni az UNItears tartósítószer nélkül használata előtt?

Ne használja az készítményt: 
Ne használja a készítményt az egyes összetevőkkel szembeni túlérzékenység 
esetén. 
Nem szabad használni a szem maró anyag általi sérülésének akut fázisában 
sem mindaddig, amíg a kötőhártyazsákból teljesen el nem távolítják a maró 
anyagot és az elhalt szövetet.
Nem használható olyan szemészeti készítményekkel együtt, amelyek fémek sóit 
tartalmazzák.

Amennyiben más szemészeti készítményeket is használ, érdeklődjön szemor-
vosánál az egyidejű alkalmazás lehetőségéről. Általánosan ajánlott legkevesebb 
ötperces időintervallum betartása más szemészeti termékek és az használata 
között. 

Hogyan kell alkalmazni az UNItears tartósítószer nélkül szemcseppet?

Egyéntől függően, általában naponta 2-3 alkalommal 1-2 cseppet kell cseppen-
teni a kötőhártyazsákba. Szükség esetén óránként is alkalmazható, 1-2 csepp 
erejéig. 

Kontaktlencse viselők

Az UNItears tartósítószer nélkül kontaktlencsékkel egyidejűleg is alkalmazható.

Mire ügyeljünk használatkor

Első használat előtt javasolt, hogy az első cseppentést próba képpen ne a szem-
be végezze, mivel a flakon erős nyomás hatására nagyobb mennyiségű olda-
tot ereszthet ki.
A következő csepp kinyomásához engedni kell, hogy levegő szívódjék a műa-
nyag flakonba, és az visszanyerje eredeti alakját.

A készítmény használatának módja:

 
1.Vegye ki az OSD cseppentőfejjel ellátott flakont a papírdobozból.



  2. Az első használat előtt távolítsa el a cseppentőfejről  
  a biztonsági gyűrűt.

 

  3 Vegye le a cseppentőfej védőkupakját.

 4. Hajtsa hátra a fejét, fordítsa a műanyag flakont aljával felfe-
lé, a mutatóujjával finoman húzza le az alsó szemhéját, csep-
pentse be az előírt számú cseppet, majd lassan csukja be sze-
mét, hogy az egyenletesen szétfolyjon az egész szemében

Használat közben vigyázzon, hogy a cseppentő ne érjen sem a szeméhez, sem 
a pillájához. A csepegtetés befejeztével szorosan helyezze vissza a flakonra a 
védőkupakot, hogy megakadályozza a csepegtetőfej végének esetleges szen-
nyeződését.

Amennyiben közvetlenül a használat után még található a cseppentőnyílásban 
esetlegesen termékmaradvány, a kupak visszahelyezése előtt ezt távolítsa el. 

Lehetséges mellékhatások: 

Ritkán előfordulhat szemirritáció, amely pirosodásban, viszketésben vagy a 
szempillák összeragadásában nyilvánulhat meg. Az ilyen és ehhez hasonló szo-
katlan reakciók esetén a készítmény további használatát beszélje meg a sze-
morvosával. 

Kölcsönhatás : 
Amennyiben más szemészeti készítményeket is használ, érdeklődjön szemor-
vosánál az egyidejű alkalmazás lehetőségéről. Általánosan ajánlott legkevesebb 
ötperces időintervallum betartása más szemészeti termékek és az használata 
között. 

Figyelmeztetés: 
Amennyiben a problémák - amelyek miatt a készítményt alkalmazni kezdte - nem 
enyhülnek, vagy két napon belül nem múlnak el, sőt esetleg fokozódnak, fordul-
jon szemorvosához, aki megvizsgálja, és esetleg más kezelési módot javasol. 
Közvetlenül a becseppentés után előfordulhat homályos látás, amely megnehe-
zítheti a gépjármű-vezetést vagy a gépek kezelését. Ezért ajánlatos a készítmé-
ny használata után legalább 20 percet várni, mielőtt ilyen tevékenységbe kezd. 
A készítményből történő véletlenszerű fogyasztás esetén még gyermekek eseté-
ben sem kell nem kívánt hatástól tartani. Ilyenkor nagyobb mennyiségű folyadék 
elfogyasztása ajánlott, a gyermekeket - ha nehézség merülnének fel - vizsgál-
ja meg gyermekorvos.

Tárolás:

A készítmény legfeljebb 25 °C-on tárolandó. 
Védje a hidegtől és a fagytól. 
Gyermekektől elzárva tartandó.
A készítményt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne használja. 
A felbontott csomagolást 3 hónapon belül használja el.

Csomagolás: 1x10 ml
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