Xailin Fresh
Karmeloz %0,5 Göz Damlası
Prezervansız, Tek dozluk Flakonlar
Kullanım Kılavuzu
Xailin Fresh 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 Fresh Nedir?
Xailin Fresh, açılıncaya kadar steril olan 30x0,4 ml veya 5x0,4 ml tek dozluk prezervansız flakonlarda
%0,5 Karmeloz Sodyum içeren bir göz damlasıdır.
Bileşimi:
Xailin Fresh Göz Damlası, %0,5 Karmeloz Sodyum, Sodyum Klorür, Kalsiyum Klorür Dihidrat, Potasyum
Klorür, Magnezyum Klorür Hekzahidrat, Sodyum Laktat Çözeltisi, Sodyum Hidroksit, Hidroklorik Asit ve
Enjeksiyonluk Su içerir.
Ne zaman kullanılmalıdır?
Gözleriniz kızarıp ağrıdığında, kaşınmaya başladığında, kumlanma hissi veya yanma hissettiğinizde
muhtemelen sizde kuru göz gelişmiş olabilir. Bu durumda Xailin Fresh Prezervansız Tek Doz Flakonlar ile
rahatlayabilirsiniz. Kayganlaştırıcı ajan olan Karmeloz, yatıştırıcı etkili damlasıyla kuru göz belirtilerini
hafifletir. Aynı zamanda Xailin Fresh kontakt lensleri nemlendirici çözelti olarak da kullanılabilir.
Nasıl kullanılır?
1.
2.
3.
4.

Kullanılacak flakonu diğerlerinden ayırın
Açmak için üstteki ucu bükün ve çekin
Başınızı geriye doğru eğin ve yukarı bakın
Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekin, göz kapağınız ile gözünüz arasında oluşan cebe bir
damla Xailin Fresh damlatın ve damlanın göz yüzeyinde düzgün bir şekilde yayılması için gözünüzü
birkaç kez kırpın.
5. Her iki gözde de Xailin Fresh kullanmanız söylenmişse bu işlemi diğer gözünüze de tekrarlayın
6. Tek kullanımdan sonra flakonu atın
Kullanım şekli:

Tek flakonu ayırın

Ucunu bükün ve çekin

Damlayı damlatmak için
nazikçe flakonu sıkın

Kullandıktan sonra atın

1

Ne kadar kullanmalıyım?
Genel dozaj; gerektiğinde veya doktorunuzun belirttiği şekilde günde 2 ila 4 kez 1 damladır. Ayrıca
kontakt lens uygulanmasından önce doğrudan kontakt lensinizin üzerine 1 ila 2 damla uygulayabilirsiniz.
Doktorunuz bu ürünü farklı bir şekilde de kullanmanızı önerebilir, bu durumda bu ürünü ne zaman ve
nasıl kullanmanız konusunda doktorunuzun yönlendirmelerini takip ediniz ve kullanma kılavuzunu
okuyunuz. Çocuklarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmez.
Önlemler ve uyarılar:
















Bu ürün sadece oftalmik kullanım içindir ve haricen kullanılır, yutmayınız
Flakon zarar görmüşse kullanmayınız
İçerdiği maddelerden herhangi birine alerjikseniz kullanmayınız
Hamile veya emziriyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Xailin Fresh’i nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz
Eğer durumunuz değişmezse doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Flakonun ucunu gözünüze veya başka herhangi bir yere değdirmeyiniz
İlk açıldıktan sonra tek dozluk flakonu atınız
Xailin Fresh Göz Damlasını diğer kişilerle paylaşmayınız
Herhangi bir diğer oftalmik ilacı uygulamadan önce 30 dakika bekleyiniz
Xailin Fresh Göz Damlası, uygulamadan sonra görme bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine
kullanmadan önce görmeniz netleşinceye kadar bekleyiniz
Çocukların ulaşabileceği ve görebileceği yerlerden uzak tutunuz
1C ile 25C arasında saklayınız
Dış kutu ambalajı veya kullanım etiketi üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız
Kullanılmış olan flakonu yerel mevzuata uygun olarak imha ediniz
Nicox Pharma tarafından dağıtılmaktadır, CS10313, Sophia Antipolis, 06560
Valbonne, Fransa ‐ nicoxpharma@nicox.com
Medicom Healtcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ,
İngiltere
1C ile 25C arasında saklayınız
Tekrar kullanmayınız
Güneş ışığından uzak tutunuz
Dikkat, kullanım için talimatlara bakınız
Steril, aseptik işleme teknikleri
kullanılarak

Kullanım Kılavuzuna başvurunuz

İthalatçı:
Liba Laboratuarları A.Ş. Otağtepe Cad. No:5. 34810 Kavacık İstanbul
Üretici:
Medicom Healtcare Ltd., 235 Hunts Pond Road, Fareham, Hampshire, P014 4PJ, İngiltere
Xailin Nicox’un ticari markasıdır.
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