
  1986 –ו "התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  י בתכשיר/קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש

  

  תמיסה לעיןרפרש 
  

                                                          Polyvinyl alcohol 1.4%:הרכב
                         

  Povidone 0.6%                                                                                              
                                  Sodium chloride o.78%: חומרים בלתי פעילים

                          
  Purified water. May also contain Hydrochloric acid or Sodium 
  hydroxide  to adjust pH                                                                                           

   
  : פעילות רפואית

התכשיר משמש לסיכה במקרים של יובש בעיניים כאשר יצירת הדמעות 
  .אינה מספקת

  
  :מתי אין להשתמש בתכשיר

  .ד ממרכיבי התכשיראין להשתמש אם ידועה רגישות לאח
אין להשתמש בתכשיר אם צבע התמיסה השתנה או התמיסה 

 .עכורה
  

  : אזהרות
אין להשתמש בתכשיר זה לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי 

  .להיוועץ ברופא
עליך להודיע על כך , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  .לרופא לפני נטילת התרופה
  

  :פתיותתרו-תגובות בין
או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה , ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

יעילות -עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי, אחרת
  .תרופתיות-הנובעים מתגובות בין

  
  :תופעות לוואי

בזמן השימוש בה עלולות להופיע , בנוסף לפעילות הרצויה של התכשיר
  .השפעות לוואי שונות

, אדמומית בעין, שינוי בראיה, ה כאב או גירוי בעין/מקרה בו הינך חשבכל 
י הטיפול /הפסק,  שעות72ואם תופעות אלו מחמירות או נמשכות מעל 

ה תופעות לוואי שלא צוינו /בכל מקרה שבו הינך מרגיש.  י לרופא/ופנה
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להיוועץ עם הרופא , בעלון זה

  .מיד
  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא
  .  טיפות בכל עין לפי הצורך2-1

  .יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא,  ימים3אם לא חל שיפור במצבך תוך 
  

  :י לב/שים
  .תרופה זו מיועדת לשמוש חיצוני בלבד, לא לבלוע



  
  :אופן השימוש

  . לפני השימוש יש לוודא כי אריזת המיכל סגורה
  . י לפי המינון המומלץ/י את מכסה המיכל והשתמש/בב סו–לפתיחה 

,  יש להשמיד את המיכל לאחר השימוש ואין לעשות בו שימוש חוזר
  .מכיוון שהתכשיר אינו מכיל חומר משמר

י מעט /י ראשך לאחור ובעזרת האצבע הרחק/הטה, י היטב את ידיך/רחץ
 התכשיר י את/לתוך המירווח שנוצר טפטף. את העפעף התחתון מן העין

את שארית התמיסה . לא לעפעף.  דקות2-1י את העיניים למשך /ועצום
י / הקפד–למניעת זיהום התמיסה . י בעזרת מגבון/שמסביב לעין נגב

  .כולל האצבע או העין, שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו
קשות או , ה עדשות מגע רכות/ניתן להשתמש בתכשיר גם אם הינך מרכיב

 .נושמות
  

  !מנע הרעלה
תכשיר זה וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של 

  . י הרעלה/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/ילדים ו
י מייד לחדר /פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  .י אריזת התכשיר איתך/מיון של בית החולים והבא
  !פורשת מרופא ללא הוראה מאין לגרום להקאה

 שהינך בכל פעםבדוק את התווית והמנה יש ל! אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/יש להרכיב י במשקפיים אם הינך זקוק. ת תרופה/נוטל

  
   :אחסנה

  .לא להקפיא, במקום קריר
תרופות נשמרות  לתקופה , האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

בכל מקרה של ! גה של התכשירנא לשים לב לתאריך התפו. מוגבלת בלבד
אין לאחסן תרופות . עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, ספק

  .שונות באותה אריזה
  

  .57.932.7050: מספר רישום התרופה
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