OFTALMİK SOLÜSYON
Koenzim Q10 – Vitamin E TPGS
COQUN® NE ZAMAN KULLANILMALI?
COQUN® Antioksidan özellikli iki molekül olan Koenzim Q10 ve Vitamin E TPGS içeren, 10 ml flakonda
sunulan ve koruyucu madde içermeyen bir steril oftalmik solüsyondur.
COQUN® patolojiyle yakın ilişkili oksidatif hasarları önleme özelliği sayesinde, Glokomun hipotonik
tedavisinde tamamlayıcı olarak tavsiye edilir.
KULLANIM ŞEKLİ
Günde 2‐3 kez her bir gözün konjunktival kesesi içine 1‐2 damla, ya da göz doktorunuzun tavsiyesine
göre COQUN® damlatın.
COQUN® NASIL UYGULANIR?
Kullanmadan önce güvenlik halkasını çıkarın ve kapağı açın.
Her bir göz için gözün alt kapağını hafifçe aşağı çekerek ve yukarıya bakarak konjunktival kese içine 1‐
2 damla damlatın. Flakonu hafifçe sıkarak ürünün damlamasını sağlayın.
Kullandıktan sonra kutuyu hemen kapatın. Solüsyon ilk açılışından itibaren 2 ay içinde kullanılabilir.
UYGULAMA İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN DİĞER TALİMATLAR NELERDİR?
COQUN®‘u diğer tedavilerden en az 10 dakika sonra kullanın.
UYARILAR
 Bileşenlerin herhangi birine alerjiniz varsa ürünü kullanmayın.
 İstenmeyen etkiler ortaya çıktığı takdirde kullanımını kesin, göz doktorunuza başvurun.
 Ürün kontakt lens ile birlikte de kullanılabilir.
 Ürünü glokom ilaçlarının kullanımından en az 10 dakika önce veya 10 dakika sonra kullanın.
 Ürün flakonun ilk açılışından itibaren 60 güne kadar steril durumunu muhafaza eder.
 Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi, ürün ambalaj içerisinde hasar görmediği ve doğru
şekilde saklandığı takdirde geçerlidir.
 Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
 Ürünü uygulamadan önce ellerinizi yıkayın.
 Flakon ucunun gözünüze değmemesine dikkat edin.
 Flakon hasarlı ise kullanmayın.
 Ürünü ışık ve ısı kaynaklarından uzak tutun ve çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 Göz için kullanılmalıdır, ürünü yutmayın.
BİLEŞİMİ
 100 ml COQUN® oftalmik solüsyon aşağıdakileri içerir:
o 100 mg Koenzim Q10
o 500 mg Vitamin E TPGS (D‐α tokoferil polietilen glikol 1000 süksinat)
o 100 ml’ye tamamlamaya yeterli izotonik tampon solüsyon

AMBALAJ ŞEKLİ
OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) sistemli koruyucu madde içermeyen 10 ml’lik flakon
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