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   עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים                                               
  1986 -ו"התשמ) תכשירים(

  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא
  
  

  ל נוזלי'ג ®ויסקוטירס
 

  
  

  :הרכב
 Carbomer(980) 2 mg: מכיל'  גר1כל 

 
   :חומרים בלתי פעילים

  
Sorbitol, Sodium, Hydroxide, Cetrimide and Eater.  

  
  :פעילות רפואית

  .תחליף דמעות מלאכותי
  

  :התוויה
  .הרטבת העיניים בסינדרום עניים יבשות

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר

  
  .אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו

  
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .ם הינך בהריוןא
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  , לול לפגום בחדות הראייה ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכבהשימוש בתרופה זו ע

  .בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ראיה חדה
  
  

  :אזהרות
אין להשתמש . ברופאאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ 

  .בתכשיר בשעה שמורכבות עדשות מגע  רכות
  :תגובות בין תרופתיות

עליך לדווח לרופא , או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
במיוחד כאשר הינך .  תרופתיות- יעילות הנובעים מתגובות בין- המטפל כדי למנוע סיכונים או אי

 דקות לפחות בין תכשיר 5ולחכות , יש להשתמש בויסקוטירס אחרון, תרופות לענייםת עוד /נוטל
  .אחד לשני

  :תופעות לוואי
  : כגון, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה 

פת  תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקו.טשטוש ראייה מיד לאחר ההזלפה
   .ההסתגלות לתכשיר

י /י הטיפול ופנה/הפסק: )נדיר(אדמומיות, גירוי :המחייבות התייחסות מיוחדתתופעות לוואי 
אם חל שינוי בהרגשתך , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש. לרופא

  .הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד
  

  :מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא מינון
  .  פעמים ביום3-4, טיפה אחת

  . תרפה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע: י לב/שים
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  :אופן השימוש
כך נוצרת טיפה קטנה שיוצאת בקלות . י את השפופרת במצב מאונך/החזק. י היטב את ידיך/ רחץ

את י מעט / ובעזרת האצבע הרחקי על מיטה/י ראשך לאחור או שכב/הטה. מפתח השפופרת
ניעת זיהום למ. י/ ועפעףרי את התרופה לתוך המרווח שייווצ/טףטפ. העפעף התחתון מן העין

כולל האצבע או העין , י שקצה השפופרת לא יבוא במגע עם משטח כלשהו/הקפד, התמיסה
  .אין להשתמש בתרופה יותר מחודש לאחר פתיחת השפופרת הראשונה. י היטב/וסגור

  
  !י הרעלה/מנע

או תינוקות ועל /תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור  מחוץ להישג ידם של ילדים ו
  .י הרעלה/כך תמנע-ידי

, חולים- י מיד לחדר מיון של בית/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  .י אריזת התרופה אתך/והבא

  !שת מרופא ללא הוראה מפוראין לגרום להקאה
  . תרופהת/ שהינך נוטלבכל פעם התווית והמנה י / בדוק!אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/ משקפיים אם הינך זקוקי /הרכב
  

  .במקום קריר:אחסנה
נא לשים לב . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

  . עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, ספקבכל מקרה של ! לתאריך התפוגה של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  ,גרמניה, Dr.Gerhard MannGmbH: יצרן

  . שוויץ,.ג.פרמה אעבור נוברטיס 

  
  :בעל הרישום

 .תקוה- פתח, 23הסיבים ' רח, מ" בעפרמהאקסל

 


