
Lubricant

Eye Drops

Тази инструкция за употреба съдържа 

важна информация относно употребата и 

безопасността на този продукт. Моля, прочете-

те внимателно и я запазете за бъдеща справка. 

Неправилната употреба може да причини сериоз-

ни проблеми с очите.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кристал Вижън капки за очи е успокояващ и 

овлажняващ разтвор за очно приложение, който 

се прилага при усещане за сухота, умора или 

дискомфорт в очите, причинени от дразнители 

от околната среда или очна хирургична намеса.

Кристал Вижън капки за очи могат да се използ-

ват едновременно с всички видове контактни 

лещи.

ОПИСАНИЕ

Кристал Вижън капки за очи е стерилна, безцвет-

на до бледо жълта течност, леко хипотоничен 

воден разтвор, който съдържа 0,3 % Хипромелоза 

(Hypromellose).

Кристал Вижън капки за очи съдържа консервира-

ща система – натриев перборат и диетилентри-

амин пентаметилен фосфониева киселина, която 

отделя в ниски концентрации водороден перок-

сид като ефективен антибактериален агент. 

При контакт с очната повърхност водородният 

пероксид се разгражда до вода и кислород в 

рамките на една минута.

Произведен чрез асептична техника.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Кристал Вижън капки за очи може да се използва 

толкова често, колкото е необходимо през целия 

ден.

Измийте ръцете си преди употреба.

Наклонете главата си назад и дръпнете долния 

клепач надолу. В така оформеният „джоб” на 

конюнктивата поставете една или две капки от 

разтвора във всяко око и премигнете няколко 

пъти.

Избягвайте допир на върха на апликатор-капко-

мера с окото или околните повърхности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
(КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА)

Не използвайте продукта ако сте алергични към 

някоя от съставките.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

•Преди употреба проверете дали защитния 

пръстен на капачката е машинно запечатан. 

Ако е счупен или повреден – не използвайте 

продукта.

•Унищожете всяко остатъчно количество от 

капките за очи 28 (двадесет и осем) дни след 

първоначалното отваряне на флакона.

•Не използвайте продукта след изтичане 

срока на годност. 

•Ако е необходимо в окото да се поставят 

повече от едно лекарство, трябва да се осигу-

ри интервал от поне 5 минути между тях, като 

Кристал Вижън се поставя последно. 

•Затворете флакона след употреба.

              

•Да се съхранява в оригиналната опаковка.

•Не допирайте върха на апликатор-капкомера до 

очите или до околните повърхности, тъй като 

това може да причини микробно замърсяване на 

продукта.

•Всеки флакон трябва да се използва само от 

един човек, за да се избегне микробно замърся-

ване. 

•Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ако се появят симптоми на дразнене или 
дискомфорт в очите, преустановете 
употребата на продукта и се консултирайте с 
Вашия очен лекар.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Може да се появи преходно замъгление на 
зрението непосредствено след накапването на 
очните капки.
Има редки съобщения за парене или щипене, 
алергична реакция и зачервени очи след накапване 
в окото. Ако някой от изброените симптоми се 
появи при Вас, преустановете употребата на 
продукта и се консултирайте с Вашия очен 
лекар.

ВИД НА ОПАКОВКАТА
Бял пластмасов флакон с апликатор-капкомер от 
10 ml, затворен с капачка на винт със защитен 
пръстен.
1 (един) флакон Кристал Вижън капки за очи, 

заедно с инструкция за употреба в картонена 
кутия.

Изхвърлете с нормалните отпадъци на 
означените места, съгласно местното 
законодателство.

СРОК НА ГОДНОСТ
2 (две) години при температура под 25°С.
28 (двадесет и осем) дни след първото отваряне 
на флакона (съхранение в оригиналната опаковка 
при температура под 25°С).

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Натриев хлорид, калиев хлорид, борна киселина, 
натриев перборат хидрат, хлороводородна 
киселина разредена, диетилентриамин 
пентаметилен фосфониева киселина, вода за 
инжекции.
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