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EYES BLUE- INSTRUCTIUNI DE UTITIZARE

Compozitie:

Clorura de benzalconiu 1 mg, Benzil alcool, Clorura de sodiu, Albastru de metil, apa.

Utilizare

EYES BLUE este o solutie izotonica. Flaconul contine L0 ml din aceasta solutie.

Este utilizat la copii si adulti pentru clatirea ochilor. Reduce simptomul de pete pe ochi prin actiunea
sa mecanica ce elimina particulele suparatoare, hidrateaza corneea si reduce roseata ochilor.

STOCARE silsau CONDITII DE MANIPULARE

Flaconul nedeschis poate fi depozitat la temperatura camerei in ambalajul original pina la data
expirarii inscrisa pe flacon, dupa EXP urmat de luna si anul expirarii .

Dupa deschidere, pastrati flaconul in ambalajul original si in frigider, dup ace ati avut grija sa ii
repuneti capacul.

A nu se utiliza mai mult de o luna dupa deschidere.



INSTRUCTIUNI SPECIALE DE UTILIZARE

EYES BLUE poate fi utilizat atit pentru copii cit si pentru adulti.

Spalati-va pe maini inainte de utilizare.

Pentru a-l deschide, perforati flaconul cu capacul special furnizat cu produsul.

Cu atentie trageti pleoapa inferioara in jos.

Puneti doua picaturi in coltul ochiului apasind flaconul pentru a elibera solutia.

lnchideti ochiul si miscati-l in orbita pentru dispersia optima a solutiei pe suprafata ochiului.

Dupa utilizare, inchideti flaconul cu dispozitivul de inchidere atasat cutiei.

AVERTTSMENT SI/SAU pRECAUTT! SPECTALE

Nu utilizati produsul daca sunteti alergic la oricare dintre ingrediente.

Nu utilizati produsul dupa chirurgie oculara fara consiliere medicala.

Solutia este sterila pina la deschiderea flaconului.

A nu se utiliza mai mult de 30 de zile de la deschidere.

Din motive de igiena, flaconul este adecvat pentru utilizare individuala si nu poate fi folosit de mai
multe persoane.

Aveti grija sa nu introduceti murdarie in flacon. Nu permiteti ca extremitatea superioara a flaconului
sa intre in contact cu mainile sau ochiul dumneavoastra.

Nu utilizati solutia dupa data expirarii (vezi ambalajul).

A se feri de lumina soarelui si de caldura.

Prezenta clorurii de benzalconiu poate cauza iritatia ochilor.

Daca purtati lentil de contact, scoateti-le inainte de a utiliza EYES BLUE si puneti-le inapoi dupa 15
minute.

Albastrul de metil poate colora lentilele de contact moi.

METODA DE STERILIZARE

Dispozitivul medical steril este tratat cu metoda aseptica.

CARACTERISTICI SI EFECTE SECUNDARE

Clorura de benzalconiu poate cauza iritatie oculara. ln cazuri foarte rare, pot aparea reactii de
hipersensibilitate.



INSTRUCT!UNI IN CAZ DE DETERIORARE A AMBALA'ULUI

Flacoanele deteriorate sau deja deschise nu pot fi utilizate.

iNFORMATII IN CAZUL REUTITIZARII DISPOZITIVULUI MEDICAT

Poate fi reutilizat in termen de 30 de zile de la deschidere.

PRECAUTII DE AVUT IN VEDERE IMPOTRIVA RISCURILOR ASOCIATE CU ELIMINAREA

DISPOZITIVULUI

Dupa data expirarii sau la 3O de zile de la deschidere, flaconul trebuie eliminat in conformitate cu

reglementarile locale privind dispozitivele medicale.

Producator: Laboratoires Sterop

Avenue de Scheut 46-50, Bruxelles 1070, Belgia


