Xailin
Hydrate

Hipromellöz %0,3
Göz Damlası 10 ml
GÖZDE PREZERVANSIZ

Kullanım Kılavuzu
Xailin Hydrate Göz Damlası’nı kullanmadan önce bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler
içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza
veya eczacınıza danışınız.

Xailin Hydrate Göz Damlası nedir?
Xailin Hydrate kuru göz hissinin hızlı bir şekilde giderilmesine
yönelik çok dozlu bir göz damlasıdır. Ambalaj, 10 ml steril
izotonik göz damlası içerir.
Bileşimi:
Xailin Hydrate Göz Damlası Hipromellöz %0,3, sodyum
perborat ve yeterli miktarda sulu tamponlanmış çözücü içerir.
Xailin Hydrate, gözünüze temas ettiğinde su ve oksijene
dönüşerek ortadan kaybolan bir koruyucu içermektedir ve
böylelikle, geleneksel koruyucuların neden olabileceği
iritasyonu en aza indirirken aynı zamanda çok-dozlu form
uygunluğu sağlamaktadır. Tüm hissedilen sadece göz
damlasının sağladığı rahatlamadır.
Ne zaman kullanılmalıdır?
Xailin Hydrate Göz Damlası göz yüzeyini kayganlaştırmak,
korumak ve kuru göz hissinde hızlı rahatlama sağlamak için
kullanılır.
Xailin Hydrate Göz Damlası, ağrı, iritasyon veya kumlanma
hissi gibi kuru göz semptomlarında rahatlama sağlar. Kuru göz
semptomları, normal gözyaşının kalitesinin kötü olduğu veya
gözü nemli tutamayacak kadar az üretildiği çeşitli nedenlere
bağlı oküler yüzey bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya
çıkar. Xailin Hydrate kontakt lens kullananlar tarafından
kullanılabilir.
Kullanım şekli:
Genel kullanım, gerektikçe günde iki ile dört kez bir veya iki
damla uygulama şeklindedir, ancak bu ürünü kullanmanızı
tavsiye eden hekiminiz farklı bir şekilde kullanmanızı
söyleyebilir. Çocuklarda doz ayarlaması yapmak gerekli
değildir.
Yeni bir Xailin Hydrate Göz Damlası şişesini açmadan önce,
lütfen şişe kapağının üzerindeki güvenlik halkasının sağlam
olduğunu kontrol ediniz.
1. Güvenlik halkasını açmak için kapağı saat yönünün tersi
yönde döndürünüz.
2. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız ve kurulayınız.
3. Kapağı çıkarınız.
4. Başınızı geriye doğru eğiniz ve yukarı doğru bakınız.
5. Alt göz kapağınızı yavaşça aşağı doğru çekerek göz
kapağınız ve gözünüz arasında küçük bir cep oluşmasını
sağlayınız.
6. Şişeyi diğer elinizin başparmağı ve orta parmağı arasında
tutunuz ve işaret parmağınızla göz damlası şişesinin
tabanına orta dereceli bir basınç uygulayarak bir damla
Xailin Hydrate Göz Damlasının cep içine damlamasını
sağlayınız.
7. Gözünüzü birkaç kez kırpınız.
8. Eğer damlayı göze damlatamadığınızı düşünüyorsanız,
başka bir damla damlatınız.
9. Göz kapağı çevresindeki fazla Xailin Hydrate Göz
Damlasını bir mendille dikkatli bir şekilde siliniz.
10. İşlemi, gerekliyse, diğer göz için tekrarlayınız.

11. Kapağı kapatınız, damlalığın ucunu gözünüz veya
parmaklarınız dâhil hiçbir şeye değdirmemeye çalışınız.
12. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
13. Başka bir göz ilacı ilacı uygulamadan önce en az 30 dakika
bekleyiniz.
Xailin Hydrate Göz Damlasını nasıl kullanacağınızdan emin
değilseniz veya şikayetiniz devam ediyorsa doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
Uyarılar ve önlemler:
 Şişenin kapağı üzerindeki güvenlik halkası hasarlıysa
kullanmayınız.
 Bu ürüne karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
 Damlalığın ucunu gözünüze veya başka bir yere
değdirmeyiniz.
 Xailin Hydrate Göz Damlasını başka bir kişiyle
paylaşmayınız.
 Xailin Hydrate Göz Damlası uygulandıktan sonra görmede
bulanıklığa neden olabilir. Taşıt veya makina kullanmaya
başlamadan önce görmeniz netleşene kadar bekleyiniz.
 Kutu veya şişe üzerine yazılmış son kullanma tarihinden
sonra kullanmayınız.
 1°C ile 25°C arasındaki sıcaklıkta saklayınız.
 Şişenin ilk kez açılmasından 28 gün sonrasına kadar
kullanılabilir.
 Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde
saklayınız.
 Sadece haricen göze uygulamak içindir, içmeyiniz.
 Hamileyseniz veya emziriyorsanız, Xailin Hydrate Göz
Damlası kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
 Kullanılan şişeleri yerel atık yönetmeliklerine uygun olarak
imha ediniz.
Nicox Pharma tarafından dağıtılmaktadır, CS10313, Sophia
Antipolis, 06560 Valbonne, Fransa - nicoxpharma@nicox.com

1°C ile 25°C arasında
saklayınız
İlk kez açıldıktan 28
gün sonra atınız

Uyarı, kullanım kılavuzuna bakınız
Kullanım kılavuzuna bakınız

Aseptik işleme teknikleri kullanılarak sterilize edilmiştir
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