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försiktigt ned ditt nedre ögonlock. Droppa en
droppe i vartdera ögat genom att försiktigt
trycka på tuben. Försäkra dig om att du håller
tuben lodrätt medan du droppar.

Användningsområde
Gel med dexpantenol som smörjer ögats yta
och skyddar det friska ögat.
Samansättning
1 tub Oxyal Care innehåller 10 g ögongel.

Försiktighetsåtgärder

1 g ögongel innehåller 50 mg dexpantenol
och karbomer, dinatriumedetat,
natriumhydroxid, vatten och cetrimid som
konserveringsmedel.
Applikation av Oxyal Care
Oxyal Care har en uppfriskande och lugnande
effekt på ögat. Den ger mer fukt till ögats yta
vid känsla av torra ögon, svidande eller trötta
ögon på grund av till exempel tv-tittande eller
arbete framför dataskärm under lång tid, luft
från värmesystem eller air-condition.
Oxyal Care innehåller substansen
dexpantenol som skyddar friska ögon.
Dexpantenol tillhör gruppen B-vitaminer.
Säker och korrekt användning av Oxyal Care
Illustrationen visar hur enkelt det är att
använda produkten:

Använd inte om tuben är trasig.
Försäkra dig om att tippen på tuben inte
nuddar ditt öga eller dina fingrar för att
motverka att gelen kontamineras. Stäng
tuben med den skyddande korken direkt efter
användning.
När tuben har öppnats ska tuben inte
användas av någon annan.
Låt minst 15 minuter passera mellan du
droppar olika droppar om du använder fler än
ett läkemedel.
Kontaktlinser ska tas ur innan du använder
Oxyal Care och ska inte sättas in igen förrän
minst 15 minuter senare eftersom produkten
kan kladda på kontaktlinsernas yta.
Denna produkt kan orsaka övergående
dimsyn genom att det bildas strimmor på
ögats yta vilket påverkar reaktionsförmågan
när man kör bil eller använder maskiner.
Överkänslighetsreaktioner kan
uppkomma i väldigt sällsynta fall. Om
överkänslighetsreaktioner uppstår, fortsätt
inte använda produkten.
Under graviditet och amin, rådfråga läkare
innan användning.
Förvaring
Förvara produkten i temperatur mellan +1°C
och +25°C.
Släng produkten 1.5 månad efter öppnandet.

Håll tuben lodrätt ovanför ditt öga och dra
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