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acu pilieni, šķīdums, bez konservantiem
                                                  
1. Kas ir  un kādam nolūkam to lieto

 ir konservantus nesaturoši acu pilieni, šķīdums ar nātrija 
hialuronātu un samtenes ekstraktu. Tam piemīt mitrinoša, nomierinoša un 
ieeļļojoša iedarbība. Tā kā šī preparāta sastāvā ir hialuronskābe (viela, kas 
dabiski atrodas acī un citās ķermeņa daļās), šie acu pilieni efektīvi mazina 
sausuma un dedzināšanas sajūtu vai acu nogurumu un nodrošina ilgstošu 
komfortu. Samtenes ekstraktam piemīt aizsargājoša, pretiekaisuma un 
reģenerējoša iedarbība uz acs epitēliju. 

 tiek izmantots samazinātas asaru rašanās gadījumā, lai 
mitrinātu, aizsargātu un eļļotu acu virsmu, un apstākļos, kas saistīti ar 
sausās acs simptomiem:
-  sausās acs sindroms (asaru trūkums, dedzināšana, graušana, gaismas 

jūtība, svešķermeņa sajūta acī)
-  radzenes ievainojums, radzenes erozija, radzenes ķirurģija
-  hormonālās izmaiņas (menopauze)
- ilgstoša datora lietošana, ilga automašīnas vadīšana, tālsatiksmes 

lidojumi
-  gaisa kondicionēšana, vējš, aukstums, sauss karstums, putekļi, dūmi, 

gaisa piesārņojums
 sastāvā nav konservantu, tāpēc šis līdzeklis ir ideāli piemērots 

kontatlēcu lietotājiem un cilvēkiem ar jutīgām acīm.
 var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni.

2.  Kas Jums jāzina pirms  lietošanas
Nelietojiet , ja Jums ir alerģija pret kādu no šo zāļu sastāvā 
ietilpstošajām vielām.
Ja Jūs pašlaik lietojat citus acu līdzekļus, parasti ieteicams nogaidīt 
vismaz 5 minūtes starp dažādu līdzekļu lietošanu.

3. Kā lietot  
Parasti lieto 1 pilienu 1 līdz 3 reizes dienā; var lietot arī biežāk.  
var lietot ilgstoši.
Kontaktlēcu lietotāji

 var lietot kontaktlēcu lietošanas laikā. 
Piesardzības pasākumi pirms lietošanas
1. Nomazgājiet rokas un ērti apsēdieties vai stāviet.
2. Noskrūvējiet pudelītei vāciņu.

3. Turiet pudelīti uz leju starp īkšķi un citiem pirkstiem.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams izpilināt pirmo pilienu 

ārous acs, uzmanīgi saspiežot pudelīti, jo, spiežot pudelīti spēcīgi un 
nevienmērīgi, var izdalīties lielāks šķīduma tilpums. 

5. Ar pirkstu saudzīgi pavelciet uz leju bojātās acs apakšējo plakstiņu.

6. Novietojiet pipetes galu tuvu acijm bet tā, lai tas nepieskartos acij vai tai 
pieguļošajām sejas daļām.

7. Saudzīgi saspiediet pudelīti, lai acī nokļūtu tikai 1 piliens. Tad atlaidiet 
apakšējo plakstiņu un lēni aizveriet aci, lai  vienmērīgi 
izplatītos pa acs virsmu.

 Priekš nākamā piliena ļaujiet gaisam ieplūst atpakaļ plastmasas pudelē, 
lai tā atgrieztos sākotnējā stāvoklī, un pēc tam turpiniet to lietot acij, kā 
ieteikts.



 Lūdzam ņemt vērā, ka starp saspiešanu un piliena izdalīšanos var 
paiet dažas sekundes. Pudelīti nedrīkst saspiest pārāk cieši.

    

8. Ja nepieciešams, procedūra jāatkārto ar otru aci.

9. Pēc lietošanas pudelīte vienu reizi jāsakrata uz leju, nepieskaroties 
pipetes galam, lai atbrīvotu pipeti no tajā atlikušā šķidruma. Tas 
nepieciešams tāpēc, lai nodrošinātu acu pilienu sterilitāti un nākamā 
piliena vieglāku iepilināšanu nākamajā lietošanas reizē. 

10. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizskrūvējiet pudelītes vāciņu.

4.  Kādas ir iespējamās blakusparādības
Retos gadījumos tūlīt pēc lietošanas var būt jūtama viegla, pārejoša 
dedzināšanas sajūta vai alerģiska reakcija pret kādu no vielām, kas ir šī 
līdzekļa sastāvā.
Ja rodas jebkurš no šādiem simptomiem vai citas neparastas reakcijas, 
sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

5.  Ko  satur
Nātrija hialuronāts, 1,2 mg uz 1 ml, Kliņģerītes ekstrakts, nātrija hlorīds, 
kālija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts, 
nātrija acetāta trihidrāts, nātrija citrāts, attīrīts ūdens.

6.  Kā uzglabāt  un cita informācija
Uzglabāt pudelīti oriģinālajā iepakojumā 25 °C temperatūrā.
Sargāt no aukstuma un sala. 
Uzglabāt šo līdzekli bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
Nelietot izstrādājumu pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz etiķetes vai 
kastītes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecas uz 
norādītā mēneša pēdējo dienu. 
Nelietot  pēc tam, kad kopš pudelītes atvēršanas pagājuši 
3 mēneši.
Iepakojumu izmērs: 1 x 10 ml
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