KULLANMA KILAVUZU

BLEFASTOP PLUS
BLEFASTOP PLUS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
Blefastop Plus temizleyici, yumuşatıcı, rahatlatıcı ve kızarıklığı azaltıcı etkinlik gösteren, Hy-Ter®
(sodyum hiyalüronat ve doğal çay ağacı ekstraktı) ve Aloe içeren bir çözelti emdirilmiş
doğal pamuklu tek kullanımlık mendildir.
Blefastop Plus semptomlarda hızlı bir rahatlama sağlamak üzere doğal anti-inflamatuvarlar ve
antiseptikler kullanılarak formüle edilmiştir.
Olası ve devam eden inflamasyon ve enfeksiyon durumlarında uygun göz hijyeni sağlamak son
derece önemlidir.
Hy-Ter® formülasyonu sayesinde Blefastop Plus özellikle göz kapakları ve kirpiklerde hijyen için ve
aşağıdaki durumlarda destekleyici olarak kullanılır:
• Cerrahi operasyon öncesi ve sonrası için antiseptik ortam sağlama
• Bakteriyel ve alerjik konjunktivit tedavisi
• Blefarokonjunktivit.
Arka blefaritte, Meibomian bezleri tıkanır. Bu bezler göz kapaklarının iç kısmında yer alır ve gözyaşı
filminin buharlaşmasını önlemeye yardımcı olan bir yağ salgılar.
Göz kapağı masajıyla birlikte sıcak (40-45°C) göz kompresiyle tedavi, bu bezlerin açılmasını ve
temizlenmesini sağlayarak sağlıklı gözyaşı filmi için gereken lipidlerin doğal üretimine yardımcı olur.
İÇİNDEKİLER:
Su, PEG / PPG - 20/15 dimetikon, aloe barbadensis ekstraktı, Hy-ter® (sodyum hiyalüronat, 4terpineol), amonyum glisirizat, kaprilil/kapril glukozid, sodyum kokoil buğday amino asitleri,
etilheksilgliserin, fenetil alkol, sodyum klorür, sodyum fosfat, disodyum fosfat, PPG-26 Buteth-26,
PEG-40 hidrojene hint yağı.
TİCARİ SUNUM ŞEKLİ
28 adet tek kullanımlık mendil + 1 adet ısıtılabilen göz kompresi
KULLANIM VE UYGULAMA:

1. Kompresi, rengi turuncudan sarıya dönene kadar ısıtın. Renk değişikliği, kompresin göz
kapağı masajı için ideal sıcaklık olan 43°C’ye ulaştığı anlamına gelir.
2. Sıcak kompresi kanat kısmından tutmak suretiyle, göz kapağına hafif basınç uygulayarak 3-5
dakika masaj yapın.
3. Göz kompresini uyguladıktan hemen sonra, önceden kesilmiş çentikten yırtarak poşeti açın
ve mendili çıkarın.
4. Gözünüzü kapalı tutarak mendil ile göz kapakları ve kirpiklerinizi gözün iç köşesinden dış
köşesine doğru dikkatle temizleyin.

GÖZ KOMPRESİ NASIL ISITILIR?
Göz kompresini aşağıdaki şekillerde ısıtabilirsiniz:
• Kompresi kanat kısmından tutun, sıcak suya batırın ve rengi turuncudan sarıya dönene kadar
bekleyin veya
• Kompresi rengi değişene (turuncudan sarıya) kadar çok sıcak musluk suyu altında tutun
Gözlerinize masaj yapmadan önce, kompresi el bileğinizin içine dokundurarak sıcaklığını kontrol edin.
Çok sıcaksa birkaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
Tekrar kullanmadan önce kompresin hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Suyla durulayın ve tekrar ambalajın içine yerleştirin.
Her göz için tek bir mendil kullanın. Kullanım sonrasında ellerinizi yıkayın.
Uygulamadan sonra gözünüzü suyla durulamayın.
YAN ETKİLER
Bu ürünün kullanımıyla ilişkili bilinen bir yan etkisi yoktur.
Herhangi bir yan etki olması halinde doktorunuza danışın.
UYARILAR ve ÖNLEMLER
• Haricen kullanılır: Yalnızca göz kapalı tutularak göz çevresinde uygulama içindir.
• İçeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa ürünü kullanmayın.
• Sürekli yanma hissi geliştiği takdirde tedaviye ara verin.
• Kompresi ısıtma ve sıcaklığını kontrol etme talimatlarını dikkatle takip edin.
• Ürünün kontaminasyonunu ve etkisizliğini önlemek için, kısmen kullanılmış mendili tekrar
kullanmaktan kaçının.
• Her poşet tek kullanımlıktır, kullanmadan hemen önce açın.
• Poşet açık ve/veya ambalaj hasarlı ise ürünü kullanmayın.
• Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Kompresi delmeyin ve/veya ürünü yutmayın.
• Son poşeti kullandığınızda kompresi atın.
SAKLAMA KOŞULLARI
BLEFASTOP PLUS‘ı ambalajda yer alan son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
Oda sıcaklığında saklayın ve suyla temasından kaçının.
Son kullanma tarihi hasar görmemiş ambalajdaki ürün için geçerlidir, uygun koşullarda saklayın.
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