PL Ochrona, regulacja stopnia uwodnienia tkanek i nawilżenie oka
w terapii zespołu suchego oka o przebiegu umiarkowanym do
ciężkiego.
Butelka typu ABAK® – produkt nie zawiera środków konserwujących.

SKŁAD:
Trehaloza........................................................................... 3g
Hialuronian sodu .............................................................. 0,15g
Chlorek sodu, trometamol, kwas chlorowodorowy,
woda do wstrzykiwań ....................................................do 100ml
NAZWA I ADRES WYTWÓRCY:
Laboratoires THEA - 12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand - Cedex 2- Francja
KIEDY STOSOWAĆ PREPARAT:
THEALOZ DUO zawiera roztwór podawany do oka lub na soczewki
kontaktowe.
THEALOZ DUO jest polecany w przypadkach dyskomfortu, pieczenia i
podrażnienia oka. Objawy te mogą być spowodowane przez czynniki
zewnętrzne, takie jak: wiatr, dym, zanieczyszczenia, pył, słoneczna lub
mroźna pogoda, suche powietrze, klimatyzacja, podróże samolotem,
długotrwała praca przed monitorem komputerowym…
THEALOZ DUO nie zawiera środków konserwujących, przez co zapewnia
bezpieczeństwo tkanek oka i dlatego może być również stosowany przez
użytkowników soczewek kontaktowych, niezależnie od typu soczewek.

Przed zastosowaniem należy przeczytać instrukcję
Preparat zapewnia natychmiastowy komfort, który utrzymuje się przez
cały dzień.
WŁAŚCIWOŚCI:
THEALOZ DUO jest jałowym, nie zawierającym środków konserwujących,
hipotonicznym roztworem wodnym, wykazującym neutralne pH i
przeznaczonym do stosowania do oczu. Głównym składnikiem preparatu
jest trehaloza, disacharyd występujący w organizmach wielu roślin i
zwierząt, oraz hialuronian sodu – polisacharyd występujący naturalnie w
oku.
Właściwości fizykochemiczne trehalozy zapewniają jej działanie
ochronne, antyoksydacyjne i poprawiające uwodnienie tkanek.
Z tych powodów trehaloza jest kluczowym elementem mechanizmu
anhydrobiozy obserwowanego u mikroorganizmów (stanu
umożliwiającego przetrwanie w warunkach skrajnego odwodnienia).
Trehaloza chroni i stabilizuje błony komórkowe przez zatrzymywanie
przemian białek i degradacji lipidów. Wykazuje również działanie
antyoksydacyjne.
Hialuronian sodu jest naturalnym polisacharydem występującym
w strukturach ludzkiego oka, posiadającym unikatowe właściwości
retencyjne. Ta szczególna zdolność do zatrzymywania wody powoduje
zwiększenie uwodnienia i nawilżenia powierzchni rogówki. Ponadto,
właściwości bioadhezyjne hialuronianu sodu zapewniają lepsze
przyleganie preparatu do powierzchni oka, co przynosi długotrwałą ulgę
dla oczu i skraca czas gojenia nabłonka rogówki.
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Dlatego THEALOZ DUO, dzięki unikatowemu połączeniu trehalozy i
hialuronianu sodu, zapewnia ochronę i nawilżenie powierzchni oka przez
dłuższy czas, przy zachowaniu maksymalnego komfortu.
Aby zapewnić najwyższą tolerancję, THEALOZ DUO jest roztworem
nie zawierającym środków konserwujących, dzięki zastosowaniu
wielodawkowej butelki typu ABAK. To innowacyjne i chronione patentem
opakowanie umożliwia podawanie kropli do oczu przez membranę
filtracyjną o średnicy porów 0,2 µm, dzięki czemu zapobiega zakażeniu
bakteryjnemu roztworu. W ten sposób roztwór jest chroniony i może być
stosowany do 3 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

- Przed wkropleniem preparatu należy starannie umyć ręce.
- Unikać dotykania powiek bądź powierzchni oka zakraplaczem,
zwłaszcza jeżeli istnieje przypuszczenie infekcji oka.
- Zakroplić jedną kroplę do dolnego worka spojówkowego, odchylając
lekko dolną powiekę i patrząc w górę.
- Po użyciu zakręcić butelkę.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
- Nie stosować preparatu jeśli stwierdzono alergię na którykolwiek ze
składników.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką zakraplacza.
- Nie wstrzykiwać, nie połykać.
- Nie stosować produktu, jeśli pierścień zabezpieczający nakrętkę jest
uszkodzony.
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA
DZIECI.

NIEPOŻĄDANE I NIEPRZYJEMNE SKUTKI UBOCZNE (DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE):
Rzadko może wystąpić łagodne podrażnienie oczu.

INTERAKCJE:
Odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy zastosowaniem dwóch różnych
preparatów do oczu.
JAK STOSOWAĆ PREPARAT THEALOZ:
SPOSÓB I DROGA PODANIA:
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DO OCZU.

DAWKOWANIE:
1 kropla do każdego oka, od 4 do 6 razy na dobę
THEALOZ DUO może być stosowany podczas noszenia soczewek
kontaktowych.

PRZECHOWYWANIE PRODUKTU:
Nie przechowywać otwartej butelki dłużej niż 3 miesiące.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
NIE STOSOWAĆ PO UPŁYWIE DATY WAŻNOŚCI JEDNOZNACZNIE
OKREŚLONEJ NA OPAKOWANIU.
Termin ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu
przechowywanego prawidłowo. Nie stosować produktu, jeśli butelka
jest uszkodzona.
AKTUALIZACJA INSTRUKCJI: 02/2013
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