
Picături 
pentru ochi
Hialuronat de sodiu 0,2%

Instrucțiuni pentru utilizare

Scopul propus:
•	 Pentru	hidratarea	ochilor	și	creșterea	
lubrifierii	pe	suprafața	ochiului.

•	 Pentru	a	calma	ochii	roșii	sau	obosiți	
sau	a	disconfortului	cauzat	de	influ-
ențele	 externe	 (vânt,	 fum,	poluare,	
expunere	îndelungată	la	soare,	apă	
sărată	de	mare)	și	după	o	perioadă	
mai	lungă	de	timp	petrecută	în	fața	
ecranului	unui	computer.

•	 Calmează	ochii	iritați	de	la	purtarea	
lentilelor de contact pentru o peri-
oadă	mai	lungă	de	timp.

Calmează ochii uscați

•	 Potrivit	pentru	inserarea	și	îndepărta-
rea	mai	ușoară	a	lentilelor	de	contact.

Potrivit	 pentru	 utilizarea	 frecventă,	
chiar	de	mai	multe	ori	pe	zi	sau	pe	baza	
unei	recomandări	medicale.
 
După	prima	utilizare,	 vederea	poate	 fi	
temporar	neclară.	Arsurile	minore,	înțe-
păturile	sau	iritațiile	pot	apărea,	de	ase-
menea,	temporar	ca	urmare	a	iritațiilor	
din	ochi.	Dacă	aceste	efecte	persistă	sau	
se	înrăutățesc,	vă	rugăm	să	vă	informați	
medicul	imediat.

 Atenționări	și	precauții:
•	 Acest	 produs	 este	 destinat	 utilizării	
de	către	un	singur	pacient.

•	 Acest	 produs	 este	 destinat	 exclusiv	
ochilor.

•	 Nu	utilizați	 niciodată	produsul	dacă	
flaconul	 este	 deja	 deteriorat	 sau	 nu	
este	 sigilat	 complet	 înainte	 de	 a	 fi	
deschis	pentru	prima	dată.

•	 În	timpul	aplicării,	nu	atingeți	ochiul	
sau	alte	suprafețe	cu	picurătorul.

•	 Nu	utilizați	acest	produs	dacă	sunteți	
alergic	la	oricare	dintre	componente.

•	 Dacă	 apar	 reacții	 adverse	 în	 timpul	
tratamentului,	 întrerupeți	 utilizarea	
și	consultați	un	medic.

•	 Eliminați	 flaconul	 corespunzător	
după	utilizare.

•	 A	nu	se	lăsa	la	îndemâna	copiilor.

•	 Îndepărtați	sigiliul	flaconului	înainte	
de	prima	utilizare.

•	 Scoateți	capacul	de	protecție	și	des-
chideți	sticla.

•	 Țineți	flaconul	cu	picurătorul	în	jos,	
deasupra	unui	ochi.

•	 Trageți	 ușor	 de	 pleoapa	 inferioară	 în	
jos.

•	 Apăsați	ușor	pe	flacon,	pentru	a	lăsa	
1-2	picături	să	cadă	în	ochi.

•	 După	utilizare,	înfiletați	capacul	pro-
tector	înapoi	pe	flacon.	Conținutul	își	
păstrează	valabilitatea	timp	de	3	luni,	
după	prima	deschidere	a	flaconului.
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Ingrediente:	
Sare de sodiu a acidului hialuronic 
0,2%;	hipromeloză	0,2%,	 ape	distilate	
din	aloe	 (Aloe	vera),	mușețel	 (Chamo-
milla),		afin	(Vaccinium	myrtillus)	și	mă-
ceș	(Rosa	canina),	acid	boric,	tetraborat	
de	 sodiu	decahidrat,	 clorură	de	 sodiu,	
apă	pentru	preparate	injectabile.
Doppelherz® aktiv Picături pentru 
ochi Hialuronat de sodiu 0,2% este 
o	soluție	sterilă	fără	conservanți	sau	so-
luție	tampon	fosfat.

Doppelherz® aktiv Picături pentru 
ochi Hialuronat de sodiu 0,2% 
este	o	soluție	oftalmică	sterilă,	cu	efect	
calmant.	Conține două ingrediente 
active: acid hialuronic și hiprome-
loză, ambele având acțiune hidra-
tantă, de stabilizare și de protec-
ție a filmului lacrimal.

În	 plus,	 Doppelherz®	 aktiv	 Picături	
pentru	ochi	Hialuronat	de	 sodiu	0,2%		
conține	 o	 combinație	 de	 ingrediente	
naturale:
•	 Apa	distilată	din	mușețel	este	cunos-
cută	pentru	proprietățile	de	calmare	
și	revigorare	și,	prin	urmare,	este	uti-
lă	 în	 situația	 ochilor	 roșii	 din	 cauza	
condițiilor	din	mediul	extern.

•	 Apa	 distilată	 din	 aloe	 vera	 este	 cu-
noscută	 pentru	 proprietatea	 de	 hi-
dratare.

•	 Apa	distilată	din	măceș	este	utilizată	
pentru	proprietățile	sale	de	vitamini-
zare	și	revigorare.

•	 Apa	 distilată	 din	 afine	 este	 evaluată	
pentru	 efectul	 protector	 pe	 care	 îl	
are asupra membranelor mucoase 
ale	ochiului	și	pentru	tratarea	ochilor	
obosiți.

Ambalaj:
Flacon	multidoză	 de	 10	ml,	 fără	 con-
servanți.

Condiții	de	păstrare: 
A	 nu	 se	 păstra	 la	 temperaturi	 peste	
25°C.
Conținutul	trebuie	utilizat	în	decurs	de	
3	 luni,	după	prima	deschidere	a	flaco-
nului.

Durata	de	valabilitate:
Dacă	ambalajul	este	intact,	a	nu	se	uti-
liza	 după	 data	 de	 expirare	 înscrisă	 pe	
ambalaj.

 Producător:
 COC Farmaceutici s.r.l.
	 Via	Modena,	15
	 40019-	Sant’Agata	Bolognese	
	 (Bo)	Italy

 Distribuit	în	România	de:
	 Queisser	Pharma	SRL
	 Str.	Grigore	Alexandrescu	
	 Nr.	89-97,
	 Etaj	1,	Corpul	B,	Sector	1,
	 București,	cod	010624
	 Tel.:	021	/	311.24.20
	 www.queisser.ro
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Dispozitiv medical
Data	ultimei	revizuiri	a	acestui	ma-
terial:	versiunea	02.01	din	04.2015
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