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Smørende øjendråber med hyaluronsyre
Sammensætning: 0,15%
natriumhyaluronat, borsyre, polyetylenglycol
8000 (PEG 8000), natriumchlorid,
kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat,
magnesiumchloridhexahydrat,
Oxyd® * 0,06%, renset vand.
Beskrivelse: Oxyal® er et smørende øjenmiddel
med hyaluronsyre 0,15%. Den hyaluronsyre, der
findes i produktet, er fremstillet ved gæring og
stammer ikke fra dyr.
Elektrolytterne (klorider, natrium, kalium,
kalcium og magnesium), som er nødvendige
i forbindelse med de biokemiske processer i
cellerne, samt det let nedsatte osmotiske tryk
i væsken, er med til at bevare de fysiologiske
tilstande i øjets overflade.
Oxyal® indeholder Oxyd®, et patenteret
konserveringssystem, som omdannes til ilt,
vand og natriumklorid ved kontakt med øjet.
Disse stoffer, som forekommer naturligt i
tårevæsken, irriterer ikke øjets slimhinde og
holder epitelcellerne sunde.
Indikationer: Oxyal® giver omgående og varig
lindring ved tørre, irriterede og trætte øjne, som
ikke skyldes sygdom men ydre faktorer som f.
eks. lang tid foran skærmen, aircondition, støv,
forurening, røg osv.
Oxyal® kan anvendes af brugere af alle typer
kontaktlinser og personer, der ikke bruger
kontaktlinser.
Anvendelse:

1. Vask hænder, inden du bruger produktet.
Tag beskyttelseshætten af flaskens spids inden
brug. Rør ikke ved flaskens spids med fingrene,
og lad den ikke komme i kontakt med øjet. Det
kan forurene opløsningen.

2. Læg hovedet let tilbage, og træk forsigtigt
ned i det nederste øjenlåg med en finger. Tag
flasken i den anden hånd, og hold den lodret,
så dråbespidsen peger ned mod øjet. Tryk
forsigtigt en dråbe ud af flasken.

3. Sæt hætten på flasken efter brug.
Advarsel:
- Må ikke udsættes for sollys.
- Efter at flasken er åbnet, skal øjendråberne
anvendes i løbet af højst 60 dage.
- Er der noget til overs, skal det smides væk.
- For at undgå kontaminering må spidsen af
flasken ikke komme i berøring med noget.
- Opløsningen må ikke anvendes ved
overfølsomhed over for nogen af
indholdsstofferne.
- Sjældne tilfælde af mild okulær irritation er
blevet rapporteret med produktet. Stop med at
anvende det, hvis du oplever smerte, røde øjne
eller forandret syn efter drypning. Spørg en
læge hvis symptomerne ikke forsvinder eller
bliver værre.
- Opløsningen må ikke drikkes.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opløsningen må ikke anvendes efter
udløbsdatoen.
- Flasken opbevares under 25ºC.
- Hvis problemerne fortsætter, skal øjenlægen
kontaktes.
- Oxyal® må ikke anvendes samtidig med andre
øjenmidler, da virkningen så kan ændres.
- Må ikke fryses.
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