Smørende øyedråper i endosebeholdere.
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Sammensetning:
0,2 % hyaluronsyre (natriumsalt av hyaluronsyre), kaliumklorid, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat,
natriumdihydrogenfosfatdihydrat, renset vann q.s.
Biotrue øyedråper inneholder ikke konserveringsmiddel.
Pakning:
Biotrue® øyedråper leveres i pakninger med 30 endosebeholdere med 0,5 ml steril oppløsning.
Bruksområde:
Smøremiddel for øyet og for fukting og gjenfukting av både myke og harde kontaktlinser mens de sitter på øyet.
Biotrue® øyedråper tilfører fuktighet og lindrer symptomer som irriterte, tørre eller trette øyne, sandfølelse eller væskende
øyne.
Biotrue® øyedråper er best egnet for oppfrisking og fukting av øyne som er tørre på grunn av miljøfaktorer. Slike faktorer
kan være: langvarig arbeid foran bildeskjermer, luftkondisjonerte innendørsmiljøer, utilstrekkelig blinking og vindfulle
utendørsmiljøer.
Også noen legemidler (f.eks. p-piller, allergimedisiner, betablokkere og vanndrivende medisiner), visse sykdommer eller
konserveringsmidler i noen øyedråper, kan spille en viktig rolle for utvikling av tørre øyne. Kontakt legen din dersom du har
spørsmål.
Bruk:
Drypp 1 dråpe Biotrue® øyedråper i øyet ved behov.
Viktig informasjon:
I sjeldne tilfeller kan dette produktet forårsake overfølsomhetsreaksjoner, som lokale allergiske reaksjoner. I slike tilfeller skal
behandlingen avbrytes. Bruk ikke produktet dersom du er overfølsom mot noen av innholdsstoffene.
Sikkerhetsinformasjon for pasienter med alvorlige skader på hornhinnen: I meget sjeldne tilfeller er avleiring av kalsiumfosfat
rapportert ved behandling med fosfatholdige øyepreparater.
Biotrue® øyedråper inneholder ikke konserveringsmiddel.
Oppbevares ved romtemperatur ved høyst 25 °C.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppløsningen må ikke svelges.
Biotrue® øyedråper er til engangsbruk, og endosebeholderen skal kastes etter bruk.
Bruk ikke Biotrue® øyedråper etter utløpsdatoen.
Bruk ikke skadede endosebeholdere.
Må ikke fryses.
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Bruksanvisning:
1. Hold i den merkede delen av endosebeholderen og
løsne den fra remsen.
2. Åpne beholderen ved å vri av vingen på
endosebeholderens spiss.
3. Bøy hodet litt bakover, og bruk en finger på den frie
hånden til å trekke det nedre øyelokket forsiktig ned.
Hold endosebeholderen så loddrett som mulig over
øyet, med spissen pekende nedover, og klem forsiktig
på beholderen slik at én dråpe treffer øyet.

Lukk øyet og beveg det langsomt frem og tilbake. Blink deretter for å spre dråpen så mye som mulig over øyets overflate.
For å unngå forurensning av oppløsningen må endosebeholderens spiss ikke komme i kontakt med øyet eller fingrene.
Informasjon kan gis av:
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
S-104 65 Stockholm
Sverige
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