Viskózní roztok s dexpanthenolem.
Pro zlepšení zvlhčení povrchu očí a ochranu zdravých očí.
Co je RECUGEL a co obsahuje?
1 tuba RECUGEL obsahuje 10 g očního gelu.
1 g očního gelu obsahuje 50 mg dexpanthenolu a také karbomer,
edetát disodný, hydroxid sodný, vodu a cetrimid jako konzervační
prostředek.
Kdy RECUGEL pomáhá?
RECUGEL má osvěžující a zklidňující účinek na oči. Zlepšuje
zvlhčování očního povrchu při přítomnosti pocitu suchosti v oku, při
pálení nebo únavě očí, způsobené například dlouhodobým sledováním televize, častou prací na počítači, vzduchem z vyhřívacích
systémů nebo klimatizací.
RECUGEL obsahuje látku dexpanthenol pro ochranu zdravých očí.
Dexpanthenol patří mezi vitamíny skupiny B.
Jak je RECUGEL užíván?
Obrázek znázorňuje jednoduché a snadné použití produktu.
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Tubu držte ve vertikální poloze nad vaším okem a jemně stáhnete
vaše spodní víčko. Nakapejte jednu kapku do každého oka jemným
stlačením tuby. Stále držte při kapání tubu ve vertikální poloze.
Ujistěte se, že se špička tuby nedotýká vašeho oka nebo vašich
prstů, abyste zabránili jakékoli možné kontaminaci gelu.
Upozornění: RECUGEL musí užívat vždy pouze jedna osoba.
Co byste měli zvážit, když užíváte RECUGEL?
Užíváte-li více než jeden typ léků, vyčkejte vždy minimálně pět
minut mezi kapkami.
Při aplikaci RECUGEL by neměly být v oku kontaktní čočky,
protože mohou být potřísněny a může dojít k inkompatibilitě
s materiálem čočky.
I když je tento zdravotnický prostředek užíván v souladu s indikacemi, může způsobit rozostřené vidění z důvodu tvorby pruhů a
pacienti musí dávat pozor při řízení motorových vozidel a při
obsluze strojů.
Ve velmi vzácných případech může dojít ke vzniku alergických
reakcí. Když se objeví alergická reakce, nepokračujte dále v užívání
přípravku. V průběhu těhotenství a kojení se před použitím poraďte
s lékařem.
Neskladujte bez ochranného uzávěru.

Nepoužívejte, když je tuba poškozená.

Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin

21.01.2008 16:09:32 Uhr

Schriftgrösse: 8 pt

TypoData 70041
Mat.-Nr.: 41784 PB 300/1-CZSI

Návod k použití

Recugel

CZ

Litho-Nr.: 1/08
Code-Nr.: 154
Format: 270 x 120 mm
Farbe: Dunkelblau P 281 U
InDesign 4.0.5
1. AK: 10.01.2008/kw
2. AK: 21.01.2008/kw
3. AK:

Recugel

Veškerý nepoužitý oční gel zlikvidujte po šesti
týdnech (1,5 měsíci) od prvního otevření tuby

