NO
Bruksområde
Gel med dekspantenol som smører
øyets overflate og beskytter det friske
øyet
Sammensetning

øyet og dra forsiktig ned ditt nedre
øyelokk. Drypp én dråpe i hvert øye
ved å trykke forsiktig på tuben. Pass
på at du holder tuben i loddrett stilling
mens du drypper i øyet.

1 tube Oxyal Care inneholder 10 g
øyegel.

Forholdsregler

1 g øyegel inneholder 50 mg
dekspantenol,

Skal ikke brukes dersom tuben er
skadet.

samt karbomer, dinatriumedetat,
natriumhydroksid, vann og cetrimid
som konserveringsmiddel.

Pass på at tuppen på tuben ikke
kommer borti øyet eller fingrene dine,
for å hindre
at gelen blir kontaminert. Lukk tuben
med beskyttelseshetten med det
samme etter bruk.

Bruk av Oxyal Care
Oxyal Care har en oppfriskende og
lindrende effekt på øynene. Den gir
mer fukt til øyets overflate når øynene
føles tørre samt ved brennende eller
trette øyne, på grunn av for eksempel
TV-titting eller arbeid foran
dataskjermen i lengre tid, luft fra
varmesystemer eller klimaanlegg.
Oxyal Care inneholder virkestoffet
dekspantenol som beskytter friske
øyne. Dekspantenol tilhører gruppen
B-vitaminer.
Sikker og riktig bruk av Oxyal Care
Illustrasjonen viser hvor enkelt det er
å bruke produktet:

Når tuben er åpnet, skal den ikke
brukes av noen andre.
La det gå minst 15 minutter mellom
dråpene dersom du bruker mer enn
ett legemiddel.
Kontaktlinser skal tas ut før du bruker
Oxyal Care og skal ikke settes inn
igjen før minst 15 minutter senere,
ettersom produktet kan klebe seg til
kontaktlinsenes overflate.
Dette produktet kan forårsake
midlertidig tåkesyn ved at det dannes
streker på øyets overflate, noe som
påvirker reaksjonsevnen når man
kjører bil eller bruker maskiner.
Overfølsomhetsreaksjoner kan
forekomme i svært sjeldne tilfeller.
Dersom det oppstår
overfølsomhetsreaksjoner, skal du
ikke fortsette å bruke produktet.
Rådfør deg med lege før bruk,
dersom du er gravid eller ammer
Oppbevaring
Oppbevar produktet ved temperaturer
fra +1 °C til +25 °C.

Hold tuben i loddrett stilling over
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Kast produktet 1,5 måned etter at det
er åpnet.
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