
Należy zapoznać się uważnie z całą instrukcją przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera 
ona ważne informacje. Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

OPIS i WSKAZANIA
Euphrasia Świetlik dzięki wyjątkowej formule, odpowiednio dobranym naturalnym składnikom 
roślinnym, działa łagodząco na stany podrażnienia spojówek i przemęczenia oczu.
Wyciągi świetlika lekarskiego (Euphrasia o�cinalis) oraz rumianku (Chamomilla vulgaris) wskazane są 
wspomagająco w łagodzeniu objawów podrażnienia spojówek takich jak: pieczenie, swędzenie, ból, 
uczucie ciała obcego i suchości („piasek pod powiekami”), zaczerwienienie, przekrwienie, nadmierne 
łzawienie.  
Polecane są na dolegliwości towarzyszące łagodnym stanom zapalnym o podłożu  infekcyjnym bądź 
alergicznym oraz wywołane czynnikami �zycznymi takimi jak:

■ długotrwała praca przed ekranem komputera,
■ zbyt intensywne oświetlenie zarówno sztuczne jak i naturalne,
■ warunki atmosferyczne i środowiskowe takie jak: słońce, wiatr, mróz, suche, zadymione,   
   zanieczyszczone pyłami lub klimatyzowane powietrze,
■ woda morska i chlorowana,
■ noszenie soczewek kontaktowych.

Krople Euphrasia Świetlik koją również dolegliwości związane z przemęczeniem wzroku np. 
długotrwałym czytaniem, oglądaniem telewizji, jazdą samochodem, intensywnym uprawianiem sportu.

STOSOWANIE
■ Krople Euphrasia Świetlik należy stosować wyłącznie zewnętrznie, miejscowo do worka 
   spojówkowego.
■ Wkraplać do oka 1-2 krople.
■ Częstotliwość stosowania jest uzależniona od nasilenia dolegliwości, najczęściej 3 razy dziennie.
■ Podczas aplikacji nie dotykać zakraplaczem oka oraz innych powierzchni.
■ W przypadku stosowania z innymi kroplami zaleca się zachować 10-15 minutowy odstęp pomiędzy
   nimi.
  
Krople Euphrasia Świetlik mogą być stosowane w czasie noszenia soczewek kontaktowych.

INSTRUKCJA ZAKRAPLANIA

2.1.

■ Po zakropleniu nie mrugać, zamknąć oko 
   na około 1 minutę i delikatnie ucisnąć  
   okolicę kącika oka tak jak na rycinie. 
   Umożliwi to prawidłowe rozprowadzenie 
   kropli na powierzchni gałki ocznej oraz 
   zapobiegnie odprowadzeniu roztworu
   do kanalika nosowo-łzowego.

■ Czystym palcem odchylić dolną powiekę 
   zakraplanego oka.
■ Wkroplić 1 lub 2 krople Euphrasia Świetlik 
   do worka spojówkowego uważając
   aby nie dotknąć gałki ocznej końcówką
   zakraplacza. 

SKŁAD
Ekstrakt ze świetlika lekarskiego (Euphrasia o�cinalis), ekstrakt z rumianku lekarskiego (Chamomilla 
vulgaris), poliheksanid, wersenian dwusodowy, chlorek sodu, kw. borny, borek sodu, woda do iniekcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
■ Nie stosować produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone.
■ Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia, nie przekraczając daty
   ważności widocznej na opakowaniu.
■ Nie stosować jeśli istnieje nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Jeśli dolegliwości
   nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.
■ Przechowywać w temperaturze pomiędzy 5 a 25°C.
■ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UTYLIZACJA
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu, puste opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami 
segregacji odpadów.

OPAKOWANIE
Krople Euphrasia Świetlik dostępne są w opakowaniu 10 ml.

IMPORTER

NEXON PHARMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
www.euphrasia.pl
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