Vänligen läs dessa instruktioner noggrant – de innehåller
viktig information om hur produkten ska användas. Om
du har några frågor, vänligen tala med apotekspersonal,
läkare eller kontakta oss.
............................................................

0.24% natriumhyaluronat, karbomer, glycerol,
lipidkomponent, natriumhydroxid och renat vatten
Avsedd användning: Smörjande för ögat
............................................................
Vad är Oxyal Triple Action?
Oxyal Triple Action är en ogenomskinlig
ögondroppe som innehåller 0,24 % hyaluronsyra (som
natriumhyaluronat), karbomer, glycerol, lipidkomponent,
natriumhydroxid och renat vatten.
Den avancerade beredningen tolereras väl eftersom den
inte innehåller konserveringämnen eller buffer.
Öppnad flaska kan användas i 6 månader.
När används Oxyal Triple Action?
Oxyal Triple Action är en smörjande ögondroppe
som stärker tårfilmens alla tre lager för att förbättra den
mjukörande effekten på ögats yta vid torra ögon.
När ska du använda Triple Action?
Oxyal Triple Action är utformad att stanna kvar på
ögats yta för att ge en intensivt smörjande effekt för direkt
och långvarig lindning. Det är en ideal produkt för alla
som lider av olika symtom på torra ögon så som trötta,
stressade, grusiga, brännande och/eller rinnande ögon.
Hur ofta och hur länge ska du använda Oxyal
Triple Action?
Droppa en droppe Oxyal Triple Action i ögat när
behovet uppstår. Du kan använda den varje dag och så
ofta du vill.
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Hur används Oxyal Triple Action?
Observera! Innan första användandet och när
flaskan inte har användts på länge:
Ta av locket och rikta flaskan nedåt, pumpa upprepade
gånger, upp till högst 20 gånger, tills en droppe släpper.
Flaskan är nu redo att användas.

1. Tvätta dina händer inann du använder Oxyal Triple
Action och håll flaskan som i bilden.
2. Avlägsna locket på flaskan innan varje användning
Undvik kontakt mellan toppen på flaskan och dina fingrar
eller annan yta för att undvika möjlig kontamination av
vätskan.
3. Vänd på flaskan och luta försiktigt huvudet bakåt. Dra
försiktigt ned ditt nedre ögonlock med ett finger, håll
flaskan i en vertikal position ovanför ditt öga och tryck
ihop pumpmekanismen för att droppa en droppe i ögat.
Undvik att vidröra ytan på ditt öga med toppen på flaskan
för att undvika skada.
Blunda och himla med ögat för att sprida droppen över
ögats yta.
4. Skaka bort resterande vätska direkt efter användning
och sätt tillbaka locket på den torra toppen på flaskan.
............................................................
När ska du inte använda Oxyal Triple Action?
Använd inte denna produkt om du är överkänslig mot
någon av ingredienserna..
Viktig information om användning av Oxyal
Triple Action?
•• Lokala överkänslighetsreaktioner har väldigt
sällan rapporterats. Användningen ska i sådana
fall avbrytas.
•• Denna produkt kan orsaka tillfällig dimsyn
efter att den doppats I ögonen vilket kan ha
negativ påverkan på att köra bil eller använda
maskiner.
•• Rör inte ögats yta med toppen på flaskan
för att undvika skada på ögats yta eller
kontaminering av vätskan.
•• Skaka bort resterande vätska direkt efter
användning.
•• Ovarsam hantering av produkten i motsats till
instrutionerna kan resultera i att produkten
glider ut greppet och kan orsaka skada.
•• Ta ur kontaktlinser inann användning.
•• Vänta i circa 15 minuter innan du använder en
annan ögondroppe eller inna kontaktlinser
återinsätts.
•• Använd inte efter utgångsdatum.
•• Använd inte om kartongen eller produkten är
skadad
•• Förvaras oåtkomligt för barn
Hu ska Oxyal Triple Action förvaras?
Förvaras vid temperatur +1 - +25°C.
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Steriliserad med
antiseptisk teknik
Steriloitu aseptisin metodein
Sterilisert ved bruk av
aseptiske metoder
Steriliseret med antiseptisk
teknik
Temperaturintervall
Lämpötilarajoitus
Temperaturgrense
Temperaturinterval

Kassera produkten efter 3 månader efter
öppnandet.
Terveydenhuollon tarvike on hävitettävä 3
kk kuluttua avaamisesta.
Kast flasken 3 måneder etter første gangs åpning.
Kassér produktet 3 måneder efter åbningen.

Anvand inte om
forpackningen ar skadad
Ei saa käyttää, jos pakkaus
on vaurioitunut
Skal ikke brukes dersom
pakningen er skadet
Må ikke anvendes, hvis
emballagen er beskadiget.

Används före
Käyt. viim.
Brukes før
Sidste anvendelsesdato

Se bruksanvisning
Katso käyttöohjeita
Se bruksanvisningen
Se brugsvejledning

Batchnummer
Eräkoodi
Batchkode
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