Xailin Jel
Karbomer %0,2
Göz Jeli 10 g
Kullanım Kılavuzu
Xailin Jel’i kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli
bilgiler içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Xailin Jel Nedir?
Xailin Jel, göz kuruluğu hissinin uzun süreli rahatlaması için çok‐dozluk göz jelidir. Ambalaj 10 g steril
göz jeli içerir.
Bileşimi:
Xailin Jel, %0,2 Karbomer, Sodyum perborat ve yardımcı maddeler içerir.
Xailin Jel, gözünüzle temas ettiğinde su ve oksijene dönüşerek kaybolan bir koruyucu içerir, dolayısıyla
çok dozluk form için güvenlilik sağlarken aynı zamanda geleneksel koruyucularla oluşabilecek
iritasyonu en aza indirir. Jelin serinletici ve yatıştırıcı etkisini hissedersiniz.
Ne zaman kullanılmalıdır?
Xailin Jel, bazı göz rahatsızlıklarında gözü nemlendirmek ve korumak için ve ayrıca göz kuruluğu hissinin
uzun süreli rahatlamasını sağlamak için kullanılmaktadır
Xailin Jel ağrı, iritasyon veya kumlanma hissi gibi göz kuruluğu hislerinde serinletici ve yatıştırıcı
rahatlama sağlar. Göz kuruluğu semptomları, normal gözyaşı kalitesinin bozukluğuna ya da çok az
miktarda üretilmesine bağlı olarak gözün yeterince nemli tutulamadığı bir dizi farklı nedenlerle
oluşabilen oküler yüzey bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Xailin Jel kontakt lenslerle birlikte kullanılabilir, ancak kullanmadan önce lenslerin çıkarılması önerilir.
Nasıl kullanılır?
Genel dozajı; gerektiğinde günde iki ila dört kez bir damla veya bu ürünü farklı bir şekilde kullanmanızı
tavsiye edebilecek doktor veya eczacınızın yönlendirdiği gibi kullanılır. Çocuklarda herhangi bir dozaj
ayarlamasına gerek yoktur.
Yeni bir Xailin Jel tüpünü açmadan önce tüpün kapağı üzerindeki güvenlik halkasının sağlam olduğunu
kontrol edin.
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Mührü kırmak için kapağı saat yönünün tersine döndürünüz
Kullanmadan önce ellerinizi iyi bir şekilde yıkayın ve kurulayın
Dış kapağı çıkarınız
Eğer kontakt lens kullanıyorsanız lenslerinizi çıkarınız
Başınızı geriye doğru eğin ve yukarı bakın
Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekiniz ve göz kapağınız ile gözünüz arasındaki cep içine
Xailin Jel’den bir damla sıkınız.
7. Gözünüzü birkaç kez kırpınız
8. Gözünüze denk getiremediğinizi düşünüyorsanız, bir kez daha damlatınız.
9. Gözkapağı çevresinde kalan fazla Xailin Jel’i bir mendille dikkatli bir şekilde silerek uzaklaştırın

10. Gerekiyorsa bu işlemi diğer göz için de tekrarlayınız
11. Uygulama ucunu göz ya da parmaklarınız dahil hiçbir şeye değdirmemeye çalışın ve tüpün dış
kapağını kapatın
12. Herhangi bir diğer oftalmik ilacı uygulamadan önce 30 dakika bekleyiniz
Xailin Jel’i nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz veya gözünüzdeki sorun devam ediyorsa
doktorunuza ya da eczacınıza başvurunuz.
Önlemler ve uyarılar:













Tüpün kapağı üzerindeki güvenlik halkası kırılmışsa kullanmayınız
Karbomer veya içerdiği maddelerden herhangi birine alerjikseniz kullanmayınız
Tüpün ucunu gözünüze veya başka bir yere değdirmeyiniz
Xailin Jel’i diğer kişilerle paylaşmayınız
Xailin Jel geçici hafif yanma hissine ve/veya uygulama sonrası görme bulanıklığına neden olabilir.
Araç veya makine kullanmadan önce görmeniz netleşinceye kadar bekleyiniz
Dış kutu ambalajı veya tüpün kıvrımı üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız
1C ile 25C arasında saklayınız
İlk açılışından 28 gün sonra atınız
Çocukların ulaşabileceği ve görebileceği yerlerden uzak tutunuz
Bu ürün sadece oftalmik kullanım içindir ve haricen kullanılır, yutmayınız
Hamileyseniz veya emziriyorsanız Xailin Jel kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza
danışınız
Kullanılmış olan tüpü 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
Dikkat, kullanım için talimatlara bakınız
İlk açılışından 28 gün sonra atınız
STERİL A

Kullanım Kılavuzuna başvurunuz
Steril, aseptik işleme teknikleri kullanılarak
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