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1. Mis on UNItears säilitusainevaba ja milleks seda kasutatakse 

UNItears säilitusainevaba on hüpromelloosi ja dekspantenooli sisaldav silmatilkade lahus.  

Tootel on kaitsev, rakke taastav ja niisutav toime.  

Hüpromelloos moodustab silma sarvkesta pinnale ajutise kaitsva kihi, niisutab silma pinda ja 

kompenseerib vähest pisarateket. See pärsib „kuiva silma“ tunnet, lisaks leevendab see 

kergemaid mittenakkuslikke silmaärritusi. Dekspantenool (B-rühma vitamiin) aitab taastada 

sarvkesta pinna rakke (epitelisatsioon).  

UNItears säilitusainevaba ei sisalda säilitusaineid, seega see sobib ideaalselt kontaktläätsede 

kandjatele ja tundlike silmadega inimestele.  

UNItears säilitusainevaba pakub kauakestvat leevendust järgmistel juhtudel: 

- vähenenud pisarateke, kuiva silma sündroomi korral (keratoconjunctivitis sicca) 

- vigastuste ja sarvkesta erosiooni korral 

- pärast silmaoperatsiooni 

- ebamugavustunde korral (põletus, sügelus, võõrkehatunne), sellised sümptomid võivad olla 

seotud väliste teguritega (nt õhukonditsioneer, tuul, saastus, suits, tolm); 

- silmade suurenenud pingutuse (pikaajaline töö arvuti taga) ja nägemisraskuste korral päeva 

vältel 

- kontaktläätsede kandmisel. 

 

UNItears säilitusainevaba tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed.  

 

2.  Mida on tarvis teada enne UNItears säilitusainevaba kasutamist 

Ärge kasutage UNItears säilitusainevaba: 

- kui olete käesoleva preparaadi mõne koostisaine suhtes allergiline 

- silma söövituse ägedas faasis, kuni söövitav aine on sidekestalt eemaldatud ja surnud kude 

on täielikult eemaldatud 

- samaaegselt metallisooli sisaldavate silmapreparaatidega. 

Kui kasutate muid silmatooteid, on üldiselt soovitatav oodata vähemalt 5 minutit enne uue toote 

kasutamist. 

 

3.  Kuidas toodet UNItears säilitusainevaba kasutatakse  

Soovituslik annus on üks tilk 2–3 korda päevas.  

Vajaduse korral võib kasutada ka tihedamini. 

Unitears säilitusainevaba võib kasutada pikaajaliselt. 

 

 

 



 

Ettevaatusabinõud enne kasutamist 

 

1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt. 

2. Keerake pudelikork lahti 

 
 

3. Hoidke pudelit pöidla ja teiste sõrmede vahel allapoole suunatult. 
4. Enne esimest kasutuskorda on soovituslik pigistada esimene tilk mujale kui silma, pigistades 

õrnalt pudelit, sest tugeva ja ebakorrapärase pigistamise korral võib lahus tulla välja suures 

koguses. 

5. Kasutage sõrme, et tõmmata oma silma alumine silmalaug õrnalt alla. 

 

6. Asetage tilguti ots silma lähedale, kuid nii, et see ei puudutaks silma ega silmaga külgnevaid 

piirkondi. 

7. Pigistage pudelit õrnalt, nii et ainult 1 tilk läheb silma. Seejärel laske alumine silmalaug lahti 

ja sulgege aeglaselt silm, nii et UNItears jaotub ühtlaselt silma pinnale. 
Pange tähele, et pigistamise ja tilga langemise vahel võib jääda mõni sekund. Pudelit ei tohi 

liiga kõvasti pigistada. 

 

    

8. Kui vaja, korrake protseduuri teise silmaga. 

  



9. Pärast kasutamist on vajalik pudelit üks kord alla poole raputada, ilma tilguti otsa puutumata, 

et eemaldada igasugune lahuse jääk otsikult. See on vajalik silmatilkade steriilsuse tagamiseks 
ja järgmise tilga kergemini väljutamiseks järgmisel kasutuskorral. 

 

10. Kohe pärast kasutamist sulgege pudelikork tihedalt. 

 

4.  Võimalikud kõrvaltoimed 

Harva võib kohe pärast manustamist tekkida kerge lühiajaline põletustunne või allergiline 

reaktsioon mõnele toote koostisainele, samuti võivad ripsmed ajutiselt kokku kleepuda. 

Kui tekib mõni loetletud sümptom või ebatavaline reaktsioon, võtke ühendust arsti või 

apteekriga. 

 

Läätsekandjad 

 

UNItears säilitusainevaba võib kasutada samaaegselt kontaktläätsi kandes. 

 

5.  UNItears säilitusainevaba koostis 

Hüpromelloos 5 mg 1 ml kohta, dekspantenool, naatriumkloriid, dinaatriumedetaatdihüdraat, 

süstevesi. 

 

6.  Kuidas toodet UNItears säilitusainevaba säilitatakse ning muu teave 

Säilitage pudelit originaalpakendis 25°C juures.  

Kaitske külma ja külmumise eest. 

Hoidke preparaat laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  

Ärge kasutage preparaati pärast etiketile või karbile liivakella ikooni kõrvale märgitud 

kehtivusaja möödumist. Kehtivusaeg tähistab märgitud kuu viimast päeva. 

 

Ärge kasutage toodet UNItears säilitusainevaba kauem kui 3 kuud pärast pudeli esmakordset 

avamist.  

 

Pakendi suurus:  1 x 10 ml  

 

 

UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovakkia Vabariik 

Tel: +421 2 4333 3786 

Faks: +421 2 4363 8743 
e-post: unimedpharma@unimedpharma.sk 

www.unimedpharma.eu  
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Kasutusjuhendit uuendati viimati oktoobris 2018.  
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