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Smørende øyedråper med hyaluronsyre
Sammensetning: 0,15%
natriumhyaluronat, borsyre, polyetylenglykol
8000 (PEG 8000), natriumklorid,
kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat,
magnesiumkloridheksahydrat, Oxyd®* 0,06%,
renset vann.
Beskrivelse: Oxyal® er en smørende
oftalmologisk løsning som inneholder
hyaluronsyre 0,15%. Den hyaluronsyren som
inngår i produktet, fremstilles ved fermentering,
og er ikke av animalsk opprinnelse.
Tilstedeværelsen av elektrolytter (klorider,
natrium, kalium, kalsium og magnesium), som
er essensielle for de cellulære biokjemiske
prosesser, og løsningens lave hypotonisitet,
bidrar til å bevare den okulære overflaten under
fysiologiske forhold.
Oxyal® inneholder Oxyd®, et patentert
konserveringssystem som omdannes til
oksygen, vann og natriumklorid ved kontakt
med øyet.
Disse substansene, som opptrer naturlig
i tårevæskene, irriterer ikke den okulære
slimhinne, og bidrar til å holde epitel-cellene
friske.
Indikasjoner: Oxyal® gir rask og vedvarende
lindring i tilfeller der øynene føles tørre, irriterte
og trette, og når dette ikke skyldes patologiske
forhold, men er fremkalt av ytre faktorer som
langvarig stirring på bildeskjermer og monitorer,
klimaanlegg, støv, forurensning, røyk m.m.
Oxyal® er indisert for brukere av alle typer
kontaktlinser og ikke-brukere.
Bruksanvisning:

1. Vask hendene før du bruker produktet.
Fjern beskyttelseshetten fra flasketuppen før
hver bruk. Unngå å berøre flasketuppen med
øyet eller fingrene for å forhindre eventuell
forurensning av løsningen.

2. Bøy hodet litt bakover, trekk nedre øyelokk
forsiktig ned med en finger på din ledige hånd
og hold flasken vertikalt med dråpetuppen
pekende ned mot øyet. Trykk nå forsiktig ut én
dråpe fra flasken.

3. Sett hetten på flasken etter hver bruk.
Advarsler:
- Må ikke utsettes for sollys.
- Etter at flasken har blitt åpnet, må den brukes
innen 60 dager.
- Alle rester av produktet må kastes.
- For å unngå mulig smitte, må tuppen på
flasken ikke komme i kontakt med noen
overflate.
- Må ikke brukes dersom man har
overfølsomhet mot noen av innholdsstoffene.
- Sjeldne tilfeller av mild okulær irritasjon
har blitt rapportert ved bruk av produktet.
Om du opplever smerte, rødhet i øyet eller
synsendringer etter drypping, bør du avslutte
behandlingen. Rådfør deg med lege dersom
symptomene fortsetter eller forverres.
- Må ikke svelges.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk løsningen etter utløpsdato.
- Flasken lagres ved temperaturer under 25°C.
- Hvis problemene vedvarer, ta kontakt med
spesialist.
- Ikke drypp Oxyal® i øyet (øynene) samtidig
med andre midler, ettersom effekten kan
reduseres.
- Må ikke fryses.
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