Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät
tärkeää tietoa valmisteen käytöstä. Jos sinulla on
kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen tai ota yhteys valmistajaan.
............................................................

0,24 % natriumhyaluronaatti, karbomeeri, glyseroli,
lipidikomponentti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi
Käyttötarkoitus: silmiä voiteleva aine
............................................................
Mitä Oxyal Triple Action on?
Oxyal Triple Action on läpinäkymätöntä
silmätippaliuosta, joka sisältää 0,24 %
natriumhyaluronaatti, karbomeeri, glyseroli,
lipidikomponentti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi
Tämän pitkälle kehitetyn valmisteen siedettävyys on
erittäin hyvä, sillä valmiste ei sisällä säilöntäaineita eikä
puskureita.
Avaamisen jälkeen valmistetta voi käyttää 6 kk ajan.
Mihin tarkoitukseen Oxyal Triple Action
-valmistetta käytetään?
Oxyal Triple Action on silmiä voiteleva aine, joka
vakauttaa kyynelkalvon kaikkia kolmea kerrosta ja
edistää näin silmän pinnan kosteutta kuivasilmäisyyden
yhteydessä.
Milloin Oxyal Triple Action -valmistetta
käytetään?
Oxyal Triple Action on suunniteltu pysymään silmän
pinnalla ja kostuttamaan tehokkaasti. Näin valmiste
lievittää oireita välittömästi ja pitkäkestoisesti. Valmiste on
ihanteellinen erilaisten kuivasilmäisyyden oireiden kuten
silmien väsymisen, rasittumisen, roskantunteen, kirvelyn
ja/tai kyynelvuodon hoitoon.
Kuinka usein ja kuinka pitkään Oxyal Triple
Action -valmistetta käytetään?
Tiputa yksi tippa Oxyal Triple Action -valmistetta
silmään tarvittaessa. Valmistetta voi käyttää joka päivä,
niin usein kuin tarpeen.
............................................................
Miten Oxyal Triple Action -valmistetta käytetään?
Huom. Ennen ensimmäistä käyttökertaa ja
käyttötauon jälkeen:
Poista korkki ja suuntaa pullo alaspäin. Paina
korkeintaan 20 painallusta, kunnes pullosta tulee tippa.
Pullo on nyt käyttövalmis.

1. Pese kädet ennen Oxyal Triple Action -valmisteen
käyttöä ja pitele pulloa kuvan mukaisesti.
2. Poista suojakorkki ennen kutakin käyttökertaa.
Varo, ettei pullon kärki kosketa sormia eikä muita pintoja,
jottei liuokseen joudu mikrobeja.
3. Käännä pullo ylösalaisin ja kallista päätä hiukan
taaksepäin. Vedä alaluomea varovasti alaspäin yhdellä
vapaan käden sormella, pitele pulloa pystysuorassa
silmän yläpuolella ja purista pumppumekanismia. Yksi
tippa putoaa silmään.
Vältä koskettamasta silmän pintaa pullon kärjellä, jottei
silmän pinta vaurioituisi.
Sulje silmä ja liikuttele sitä hitaasti, jotta tippa leviää
silmän pinnalle mahdollisimman tasaisesti.
4. Jos pullon kärkeen on jäänyt tippoja, ravista ne heti
käytön jälkeen pois ja pane suojakorkki paikoilleen kuivan
kärjen päälle.
............................................................
Milloin Oxyal Triple Action -valmistetta ei pidä
käyttää?
Älä käytä tätä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen
aineosalle.
Tärkeää tietoa Oxyal Triple Action -valmisteen
käytöstä
•• Paikallisia yliherkkyysreaktioita on ilmoitettu hyvin
harvoin. Tällöin hoitoa ei pidä jatkaa.
•• Valmiste voi aiheuttaa ohimenevää näön
hämärtymistä annon jälkeen, mikä voi heikentää
ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.
•• Älä kosketa silmän pintaa pullon kärjellä, jottei
silmän pinta vaurioidu eikä liuokseen joudu
mikrobeja.
•• Ravista pullon kärkeen mahdollisesti jääneet tipat
pois käytön jälkeen.
•• Valmisteen varomaton, käyttöohjeiden vastainen
käyttö voi johtaa pullon putoamiseen kädestä ja
aiheuttaa silmävaurioita.
•• Ota piilolinssit pois ennen valmisteen käyttöä.
•• Odota noin 15 minuuttia ennen kuin käytät jotakin
toista silmävalmistetta tai laitat piilolinssit takaisin
silmiin.
•• Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän
jälkeen.
•• Ei saa käyttää, jos pakkaus tai pullo on vaurioitunut.
•• Säilytettävä lasten ulottumattomissa
Miten Oxyal Triple Action -valmiste säilytetään?
Säilytä 1–25 °C lämpötilassa.
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Steriliserad med
antiseptisk teknik
Steriloitu aseptisin metodein
Sterilisert ved bruk av
aseptiske metoder
Steriliseret med antiseptisk
teknik
Temperaturintervall
Lämpötilarajoitus
Temperaturgrense
Temperaturinterval

Kassera produkten efter 3 månader efter
öppnandet.
Terveydenhuollon tarvike on hävitettävä 3
kk kuluttua avaamisesta.
Kast flasken 3 måneder etter første gangs åpning.
Kassér produktet 3 måneder efter åbningen.

Anvand inte om
forpackningen ar skadad
Ei saa käyttää, jos pakkaus
on vaurioitunut
Skal ikke brukes dersom
pakningen er skadet
Må ikke anvendes, hvis
emballagen er beskadiget.

Används före
Käyt. viim.
Brukes før
Sidste anvendelsesdato

Se bruksanvisning
Katso käyttöohjeita
Se bruksanvisningen
Se brugsvejledning

Batchnummer
Eräkoodi
Batchkode
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