Če imate predpisanih več vrst očesnih
zdravil, naj bo presledek med njimi
NAJMANJ PET MINUT, ker bi v nasprotnem
primeru kapljice sproti izpirali.

Takoj po uporabi plastenko ali tubo TESNO
ZAPRITE s pokrovčkom.

OČESNI ODDELEK
Če imate predpisano očesno zdravilo v
obliki mazila, iz tube na rob spodnje veke
iztisnite približno EN CENTIMETER mazila.
Mazila ne nanašajte pred načrtovano
vožnjo z avtomobilom, ker bo vaš VID nekaj
časa ZAMEGLJEN.

Zdravilo hranite na temperaturi, ki jo
predpiše proizvajalec.
Tudi če je zdravilo potrebno hraniti v
hladilniku, naj se pred uporabo segreje na
sobno temperaturo.
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Kadar imate predpisane kapljice in mazilo,
si vedno dajte NAJPREJ KAPLJICE in nato
mazilo.
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Navodila
za pravilno uporabo
očesnih kapljic in mazil

UPORABA OČESNIH KAPLJIC
Poleg redne uporabe predpisanih kapljic je
pomembno tudi njihova PRAVILNA
UPORABA.

Pred začetkom uporabo predpisanih kapljic
preberite priložen LISTEK Z NAVODILI in se
prepričajte, ali je pred uporabo potrebno
kapljice pretresti ter kolikor časa po odprtju
embalaže so uporabne.
Pred uporabo očesnih kapljic si vedno
UMIJTE ROKE. Če imate dostop do razkužila,
si jih tudi razkužite.

Med dajanjem zdravila imejte glavo
nagnjeno nazaj, pogled pa usmerjen
navzgor.

V nastali žepek vkapajte eno do dve kapljici.

Nato oko narahlo zaprite.
Nežno potegnite spodnjo veko navzdol.

Če imate predpisanih več vrst očesnih
zdravil, naj bo presledek med njimi
NAJMANJ PET MINUT, ker bi v nasprotnem
primeru kapljice sproti izpirali.
UPORABA OČESNIH MAZIL

Poglejte ime zdravila in rok veljavnosti
zdravila na etiketi.

Če imate predpisano očesno zdravilo v obliki
mazila, iz tube na spodnji rob veke iztisnite
približno EN CENTIMETER mazila.

Med odpiranjem in med dajanjem kapljic se
s kapalko NE DOTIKAJTE vek, trepalnice ali
prstov.

Mazila ne nanašajte pred načrtovano vožnjo
z avtomobilom, ker bo vaš VID nekaj časa
ZAMEGLJEN.

