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Brug ikke tuben, hvis den er beskadiget.

Gel med dexpanthenol, som smører øjets
overflade og beskytter det friske øje.

For at undgå kontaminering af gelen må tubens
spids ikke komme i kontakt med øjnene eller
fingrene. Luk tuben med beskyttelseshætten
umiddelbart efter brug.

Sammensætning
1 tube Oxyal Care indeholder10 g øjengel.
1 g øjengel indeholder 50 mg dexpanthenol
og carbomer, dinatriumedetat,
natriumhydroxid, vand og cetrimid som
konserveringsmiddel.

Når tuben er åbnet, må den ikke anvendes af andre.

Brug af Oxyal Care

Kontaktlinser skal fjernes, før du bruger
Oxyal Care , og må tidligst sættes i igen 15
minutter senere, da produktet kan fedte
kontaktlinseoverfladen.

Der skal være et mellemrum på mindst 15
minutter mellem drypningerne, hvis du bruger
mere end ét lægemiddel.

Oxyal Care har en opfriskende og lindrende
virkning på øjnene. Den forbedrer fugtningen
af øjets overflade i tilfælde af tørre øjne,
sviende eller trætte øjne som følge af
eksempelvis langvarigt tv-kiggeri eller
skærmarbejde, luft fra varmesystemer eller
airconditionanlæg.
Oxyal Care indeholder stoffet dexpanthenol,
som beskytter friske øjne. Dexpanthenol
tilhører gruppen af B-vitaminer.

Dette produkt kan forårsage forbigående
tågesyn på grund af dannelse af striber
på øjets overflade, hvilket kan påvirke
reaktionsevnen i forbindelse med bilkørsel og
betjening af maskiner.
Overfølsomhedsreaktioner kan opstå
i meget sjældne tilfælde. I tilfælde af
overfølsomhedsreaktioner skal du ikke
fortsætte med at bruge præparatet.

Sikker og korrekt brug af Oxyal Care
Illustrationen viser, hvor enkelt det er at
anvende produktet:

Spørg lægen til råds inden brug, hvis du er
gravid eller ammer.
Opbevaring
Opbevar produktet ved en temperatur mellem
+1 °C og +25 °C.
Kassér produktet 1,5 måned efter åbning.

Hold tuben i lodret position over øjet og træk
forsigtigt ned i det nedre øjenlåg. Dryp én
dråbe i hvert øje ved at trykke let på tuben.
Sørg for at hold tuben lodret, mens du drypper.
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