Краплі захисні для очей Cationorm®
Емульсія, 10 мл

(Катіонорм)
Перед застосуванням уважно прочитайте цю Інструкцію.
Зберігайте Інструкцію на випадок, якщо вам знадобиться прочитати її ще раз.
Якщо виникнуть питання, зверніться до лікаря або фармацевта.
Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.
1. Що таке Катіонорм і для чого його застосовують?
Катіонорм – гіпотонічна очна емульсія без консервантів, схожа на молоко.
До складу катіонорма входять мінеральні олії, гліцерин, тілоксапол, полоксамер 188, трисгідрохлорид, трометамін, цеталконія хлорид (катіоногена речовина ), очищена вода.
У флаконі Катіонорма міститься 10 мл стерильної емульсії.
Катіонорм зволожує, змащує та захищає поверхню ока. Рекомендований до застосування
при симптомах «сухого ока»: поколювання, свербіж, печіння або відчуття чужорідного
тіла в оці (відчуття смітинки або піску чи пилу). Такі симптоми можуть бути спричинені
зовнішніми факторами (робота кондиціонера, забруднення, дим, пил, політ на літаку і
т.ін.) або виникати через напругу очей при тривалій роботі на комп’ютері.
2. Перед застосуванням Катіонорм
Не застосовуйте Катіонорм, якщо маєте алергію на якийсь із компонентів препарату.
Препарат не призначений для лікування інших захворювань очей. Якщо ви страждаєте на
інші очні захворювання, зверніться до лікаря.
Якщо ви одночасно застосовуєте інші очні краплі, інтервал між закапуванням має бути не
менше п’яти хвилин.
Катіонорм не діє на контактні лінзи.
3. Як застосовувати Катіонорм?
Місцево в очі, рекомендована доза по 1 краплі 1 - 4 рази на день.
Інструкція із застосування:
- вимийте руки;
- при першому використанні флакона зніміть з ковпачка захисне кільце, потягнувши за
вушко;
- відкрийте флакон, обережно потягнувши за ковпачок;
- затисніть флакон великим і вказівним пальцями, не торкаючись його кінчика;
- закиньте голову;
- обережно відтягніть нижню повіку і подивіться вгору;
- тримаючи флакон над оком, обережно видавіть одну краплю в око і кілька разів
поморгайте;
- не торкайтеся кінчиком флакона очей та вій;
- після застосування закрийте флакон ковпачком;
- коли не користуєтеся, зберігайте флакон у картонній пачці.
Не застосовуйте Катіонорм довше трьох місяців після першого відкривання флакона, а
також після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Не ковтайте вміст флакона.
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4. Можливa побічна дія
Подібно до інших очних крапель, деякий час після закапування катіонорма в оці може
відчуватися легкий дискомфорт. ЯКЩО ВИ ПОМІТИЛИ ПОБІЧНУ ДІЮ, НЕ ЗГАДАНУ
В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ, ПОВІДОМТЕ ПРО НЕЇ ЛІКАРЮ АБО ФАРМАЦЕВТУ.
5. Як зберігати Катіонорм?
Зберігати при температурі не вище 30°C. Тримати флакон у картонній пачці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не використовувати пошкоджений флакон.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Термін придатності крапель після першого відкривання флакону не більше 3 місяців.
Нижче запишіть дату, коли ви вперше відкрили флакон.
Заявник: Сантен АТ, Нііттихаанкату, 20, 33720 Тампере, Фінляндія
(Santen Oy, Niittyhaankatu, 20, 33720 Tampere, Finland).
Виробник: Лаборатуар Фармастер, З.І. де Крафт, 67150 Ерштейн, Франція для Новагалі
Фарма СА, 1, ру П’єр Фонтен, Баті Женавенір Iv, 91058 Еврі Седекс, Франція.
(Laboratoires Pharmaster, Z.I. de Krafft, 67150 Erstein, France, для Novagali Pharma SA, 1,
rue Pierre Fontaine, Batiment Genavenir Iv, 91058 Evry Cedex, France).
Дистриб’ютор:
Сантен АТ, Нііттихаанкату, 20, 33720 Тампере, Фінляндія
(Santen Oy Niittyhaankatu, 20, 33720 Tampere, Finland).
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