Smørende øjendråber i engangspipetter.

DK

Indhold:
0,2 % hyaluronsyre (natriumsalt af hyaluronsyre), kaliumchlorid, natriumchlorid, dinatriumphosphatdodecahydrat,
natriumdihydrogenphosphatdihydrat, renset vand q.s.
Biotrue øjendråber indeholder ingen konserveringsmidler.
Pakningsstørrelser:
Biotrue® øjendråber leveres i pakninger med 30 engangspipetter med 0,5 ml steril væske.
Anvendelseområde:
Smøremiddel til øjet, og til fugtning og genfugtning af både bløde og hårde kontaktlinser, når de sidder i øjnene.
Biotrue® øjendråber tilfører fugt for at lindre symptomer såsom irriterede, tørre eller trætte øjne, fornemmelse af grus i
øjnene samt rindende øjne.
Biotrue® øjendråber egner sig bedst til opfriskning og fugtning af tørre øjne forårsaget af miljøfaktorer. Sådanne faktorer
omfatter: langvarigt skærmarbejde, indendørs klimaanlæg, utilstrækkelig blinken og blæsende udendørsmiljøer.
Selv visse lægemidler (f.eks. p-piller, allergimedicin, betablokkere og vanddrivende medicin), sygdomme og konserveringsmidler
i visse øjendråber kan spille en vigtig rolle i udviklingen af øjentørhed. Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål.
Anvendelse:
Dryp 1 dråbe Biotrue® øjendråber i øjet efter behov.
Vigtige oplysninger:
Dette lægemiddel kan i sjældne tilfælde forårsage overfølsomhedsreaktioner såsom lokale allergiske reaktioner. I så fald skal
behandlingen afbrydes. Anvend ikke dette lægemiddel, hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
Sikkerhedsinformation til patienter med alvorlige skader på hornhinden: Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om
aflejring af calciumfosfat under behandling med fosfatholdige øjenpræparater.
Biotrue® øjendråber indeholder ingen konserveringsmidler.
Opbevares ved stuetemperatur (højst 25° C).
Opbevares utilgængeligt for børn.
Væsken må ikke indtages.
Biotrue® øjendråber er til engangsbrug. Engangspipetten kasseres efter brug.
Anvend ikke Biotrue® øjendråber efter udløbsdatoen.
Må ikke anvendes, hvis engangspipetten er beskadiget.
Må ikke nedfryses.
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Brugsanvisning:
1.. Hold om engangspi tten ved perforeringen, og
frigør den fra strimlen.
2.. Åbn behold en ved at dreje vingen på
engangspipettens spids.
3. Læg h vedet lidt tilbage, og træk forsigtigt ned
i det nedre øjenlåg med en finger på din frie hånd.
Hold engangspipetten så lodret som muligt over øjet
med spidsen pegende nedad, og klem forsigtigt på
beholderen, så der kommer en dråbe i øjet.

Luk øjet, og bevæg det langsomt frem og tilbage. Blink så for at sprede dråben så meget som muligt over øjets overflade.
For at undgå bakterieoverførsel til væsken må engangs-pipettens spids ikke komme i kontakt med øjet eller fingrene.
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte:
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
S-104 65 Stockholm
Sverige
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