CARTON:
THEALOZ DUO GEL/ТЕАЛОЗ ДУО ГЕЛ
Трехалоза 3%
Натриев хиалуронат 0,15%
Карбомер 0,25%
Защитава, хидратира и овлажнява сухите очи
Течен гел
XX еднодозови контейнера от 0,4 g
Без консерванти
Защитава, хидратира и овлажнява очите при лечение на умерена до тежка форма на
Синдром на сухото око.
Трехалоза ……………………………...3 g/100 g
Натриев хиалуронат ……………….....0,15 g/100 g
Карбомер………………………………0,25 g/100 g
Съхранявайте еднодозовите контейнери в оригиналната опаковка за предпазване от
пряка светлина.
Изхвърлете отворените контейнери веднага след употреба.
ЗА ЛОКАЛНО ОЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ.
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.
Производител:
Laboratoires THEA
12, Rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Франция
Дистрибутор:
Синапсис България ООД
София 1113
Бул.“Шипченски проход“18
Партида:-
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SACHET:
THEALOZ DUO GEL/ТЕАЛОЗ ДУО ГЕЛ
Трехалоза 3%
Натриев хиалуронат 0,15%
Карбомер 0,25%
10 еднодозови контейнера от 0,4 g
Течен гел – Без консерванти
За очно приложение

Laboratoires THEA – 12, rue Louis Blériot – 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Франция
Партида:-

LABEL:
THEALOZ DUO GEL/ТЕАЛОЗ ДУО ГЕЛ
0,4 g
Lot
Exp
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ЛИСТОВКА:

Моля прочетете листовката

THEALOZ DUO GEL/ТЕАЛОЗ ДУО ГЕЛ
Защитава, хидратира и овлажнява очите за облекчаване на симптомите на Синдрома на
сухото око.
Лечение на умерена до тежка форма на Синдром на сухото око.
Еднодозови контейнери – Без консерванти.

СЪСТАВ:
Трехалоза ……………………………....................................3 g
Натриев хиалуронат ………………......................................0,15 g
Карбомер (Карбопол 974P) …………..................................0,25 g
Сорбитол, Натриев хидроксид, вода за инжекции ……….дo 100 g

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Laboratoires Théa – 12 rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand – Cedex 2 –
Франция

КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА THEALOZ DUO GEL:
THEALOZ DUO GEL е течен гел за приложение върху повърхността на окото през деня
или нощта.
Вие може да използвате THEALOZ DUO GEL ако имате леки до тежки признаци и
симптоми на сухота в очите, като дискомфорт, парене или дразнене на окото. Тези
симптоми могат да бъдат предизвикани от външни фактори като вятър, тютюнев дим,
замърсяване, прах, слънце или студ, суха топлина, климатик, пътуване или
продължителна работа пред компютъра.
THEALOZ DUO GELне съдържа консерванти и предотвратява дразненето или
алергичните реакции, които могат да възникнат при употребата на очни продукти,
съдържащи консерванти. Употребата на продукти без консерванти се препоръчва при
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лица с чувствителни очи или при необходимост от продължително прилагане на очни
продукти.
СВОЙСТВА:
THEALOZ DUO GEL е стерилен, без консерванти, хипотоничен течен гел с неутрално
pH, което означава ,че неговото pH е еднакво с това на очната повърхност и подпомага
задържането на вода върху нея. Основните му съставки са: трехалоза – молекула
присъстваща в много растения и животни, натриев хиалуронат - друга молекула
естествено намираща се в очите и карбомер (Карбопол 974P), който позволява на
THEALOZ DUO GEL да се задържи по-продължително върху окото.
Трехалозата защитава и хидратира и е антиоксидант. Поради тези причини тя е
съществен елемент в анхидробиотичния механизъм, наблюдаван в някои
микроорганизми (забавено метаболитно състояние, което им позволява да оцелеят при
състояние на дехидратация (обезводняване)).
Трехалозата също има свойства, които позволяват защитата и стабилизирането на
клетъчните мембрани
Натриевият халуронат е естествен полизахарид (сложна молекула) намиращ се в
човешкото око, който подпомага задържането на водата, необходима за хидратирането и
овлажнявянето на повърхността на окото. Той задържа гела върху повърхността на
окото, осигурявайки дълготрайно облекчение и съкращавайки времето за заздравяване
на епитела (прозрачната повърхност на окото).
Карбомерът позволява на THEALOZ DUO GEL да се задържи по-дълго върху
повърхността на окото, осигурявайти продължително облекчение на признаците и
симптомите на сухота в очите.
Специалната комбинация от трехалоза, натриев хиалуронат и карбомер в THEALOZ
DUO GEL хидратира, овлажнява и предпазва очната повърхност за продължителен
период от време, при максимален комфорт.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:
- Не използвайте, ако сте алергични към някоя от съставките.
- Не докосвайте повърхността на окото с върха на еднодозовия контейнер.
- Не инжектирайте, не поглъщайте.
- Не използвайте, ако контейнера е увреден.
ДА СЕ СЪХРАНЯВАНА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Изчакайте поне 15 минути между прилагането на два различни продукта за очно
приложение.
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Поставете THEALOZ DUO Gel последен.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ THEALOZ DUO GEL:
МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
САМО ЗА ОЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ.
Измийте добре ръцете си преди употреба
Отделете еднодозовия контейнер от лентата (фигура 1)
Обърнете надолу контейнера и го почукайте
Oтворете контейнера и стиснете за да се освободи гела (фигура 2)
Поставете една капка в конюнктивалния сак (мястото между окото и клепача),
като леко издърпате долния клепач надолу и гледате нагоре (фигура 3)
Изхвърлете контейнера, дори в него да има останал гел.

(1)

(2)

(3)

Ако носите контактни лещи, то трябва да ги свалите преди поставянето на THEALOZ
DUO GEL. След употребата на THEALOZ DUO GEL, изчакайте поне 30 минути преди да
поставите отново лещите си.
ДОЗИРОВКА:
1 капка във всяко око, 2 дo 4 пъти дневно.
Освен това, тъй като е гел, THEALOZ DUO GEL е особено подгодящ за прилагане вечер,
точно преди лягане.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:
В много редки случаи е възможно леко дразнене на очите.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ THEALOZ DUO GEL:
Съхранявайте еднодозовите контейнери в оригиналната опаковка за предпазване от
пряка светлина.
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Съхранявайте под 25°C.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕД СРОКА НА ГОДНОСТ ЯСНО ОТБЕЛЯЗАН ВЪРХУ
ВЪНШНАТА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА.
Срокът на годност се отнася за неотворен контейнер, съхраняван съгласно указанията.
Не използвайте, ако контейнера е повреден.
Изхвърлете отворените контейнери веднага след употреба. Изхвърлете на подходящо за
това място, за опазване на околната среда.
ДАТА НА ПОСЛЕДНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЛИСТОВКАТА:
03/2014.

Version 3.0

