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Käyttöohjeet
BlephaCura® on liposomiyhdiste silmäluomen reunan tulehdusten lievittämiseen ja päivittäiseen hoitoon
Ainesosat
Soijalesitiini, A-vitamiini (palmitaatti), E-vitamiini, etanoli, natriumkloridi, fenoksietanoli, tislattu vesi.
Mihin tuotetta käytetään
BlephaCura®-tuotetta käytetään silmäluomen reunan tulehdusten lievittämiseen ja hoitoon sekä silmäluomen reunan päivittäiseen hoitoon ja puhdistukseen.
BlephaCura® tukee tulehtuneen tai ärtyneen silmäluomen reunan alueen luonnollista paranemisprosessia ja edistää sitä.
Miten tuotetta käytetään
Kädet on suositeltavaa pestä ennen tuotteen käyttöä. BlephaCura®-tuotetta on suositeltavaa käyttää kahdesti päivässä aamuin illoin. BlephaCura® levitetään
käyttämällä nukkaamatonta (puuvillaista) tyynyä, joka soveltuu silmäluomen hoitoon. Saastumisen ehkäisemiseksi pullon kärki ei saa koskettaa mihinkään
pintaan, kuten puuvillatyynyyn. Tiputa BlephaCura®-tuotetta puuvillatyynyyn siten, ettei pullon kärki kosketa tyynyä. Silmäluomen reunan päivittäisten hoito- ja
puhdistustoimien aikana karsta ja kerrostumat on poistettava huolella kokonaan ennen BlephaCura®-tuotteen levittämistä.
Käyttövinkkejä:
• Kostuta vanutyyny BlephaCura®:lla
• Kostuta sitten silmäluomi, erityisesti silmäluomen reunat ja silmäripsien tyvi kylläisellä vanutyynyllä ja hiero kevyesti silmäluomen ylä-ja alareunat.
• Pyyhi varovasti kaikki karstat pois. Käsiteltäessä silmäluomen reunoja, on suositeltavaa vetää sormella alaluonta varovasti alaspäin ja vastaavasti yläluonta
varovasti ylöspäin, niin että silmäluomen reunaan pääsee helposti. Jos tarpeen, vaihda käytetty vanutyyny uuteen.
Hävitä käytetty vanutyyny; älä käytä toisen silmäluomen hoitamiseen samaa vanutyynyä.
Älä lisää BlephaCura®-tuotetta suoraan silmään. Älä kosketa vanutyynyllä silmäluomien sisäpintaa tai silmien pintaa.
Haittavaikutukset
Ei tunnettuja haittavaikutuksia
Älä käytä tuotetta
jos olet yliherkkä jollekin BlephaCura®-tuotteen sisältämälle aineelle.
Muuta tietoa
Silmäluomen reunan tulehdus (blefariitti) on tavallisesti krooninen sairaus, jonka hoidossa ja kulussa voi ilmetä pahenemisvaiheita ja oireiden uusiutumista,
minkä vuoksi huolelliset päivittäiset hoitotoimet ovat erityisen tärkeitä.
Tarvittaessa on hyödyllistä laittaa lämmin pyyhe (37 – 38 °C) suljettujen silmäluomien päälle noin 15 minuuttia ennen BlephaCura®-hoitoa. Tämä pehmittää
silmissä olevaa karstaa ja helpottaa niiden pois pyyhkimistä.
Liposomien fosfolipidit omaavat kipua ja tulehdusta lieventäviä ominaisuuksia, jotka helpottavat tulehdusta. Liposomit tukevat haavojen paranemista ja
hoitavat ärtynyttä ja tulehtunutta ihoa.
Käyttöaika ja säilytys
Säilytä viileässä ja kuivassa. Säilyy 2 – 25° C asteessa.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Sisältö on käytettävä 4 viikon kuluessa tuotteen avaamisesta.
Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
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