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Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto příbalovou informaci. Obsahuje důležité údaje, jak tento přípravek používat. Pokud
máte další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo očního specialisty, nebo kontaktujte přímo nás.
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Složení: 2,4 mg/ml hyaluronátu sodného, karbomer, glycerol a lipidová složka (triglyceridy se středně dlouhým
řetězcem), hydroxid sodný a voda na injekci.
Způsob použití: oční kapky
Co je Artelac TripleAction?
Artelac TripleAction je neprůhledný oční roztok, který obsahuje 2,4 mg/ml kyseliny hyaluronové (ve formě
hyaluronátu sodného), karbomer, glycerol a lipidovou složku (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem), hydroxid
sodný a vodu na injekci. Artelac Triple Action je velmi dobře snášen, díky tomu, že neobsahuje konzervační látky.
Je dodáván v inovativní multidávkovací lahvičce bez konzervantů, která umožňuje jednoduché a bezpečné
použití. Přípravek lze používat 6 měsíců po otevření.
K čemu se Artelac TripleAction používá?
Artelac TripleAction jsou oční kapky, které podporují všechny tři vrstvy slzného filmu, pro lepší zvlhčení očního
povrchu v případě pocitu suchého oka.
Kdy použít Artelac TripleAction?
Artelac TripleAction je moderní roztok - inspirovaný přirozeným složením slzného filmu. Obsahuje přirozenou
zvlhčovací složku, kyselinu hyaluronovou (ve formě hyaluronátu sodného), která se nachází ve strukturách
zdravého lidského oka a v přirozeném slzném filmu a dvě další zvlhčující látky: glycerol a karbomer. Zároveň
obsahuje lipidovou složku (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem) – díky tomu to složení přináší podporu pro
všechny tři vrstvy přirozeného slzného filmu: lipidovou, vodnou i mukózní.
Artelac TripleAction je navržen tak, aby zůstal na povrchu oka a poskytl intenzivní zvlhčení pro okamžitou,
dlouhotrvající úlevu od příznaků suchého oka. Je to ideální přípravek pro každého, kdo trpí symptomy suchého
oka, jako jsou unavené, namáhané oči, pocit cizího tělesa v oku, pocit pálení a/nebo nadměrné slzení.
Suchost očí může být způsobená
-	vnějšími faktory, jako dlouhodobá práce u počítače, pobyt v klimatizovaných nebo vytápěných prostorech,
cigaretový kouř, větrné počasí a/nebo nošení kontaktních čoček.
- jinými faktory, jako je užívání některých léčiv (například hormonální antikoncepce, antihistaminik, beta-blokátorů,
spasmolytik a diuretik) nebo některými nemocemi, které se podílejí na vzniku syndromu suchého oka.
Jak často a jak dlouho používat Artelac TripleAction?
Kápněte jednu kapku přípravku Artelac TripleAction do oka, dle potřeby. Můžete ho používat denně, jak často
chcete. Délka užívání není omezena.
Jak používat Artelac TripleAction?
Patentovaný mechanismus pumpy přípravku Artelac TripleAction umožňuje, že je přípravek bez konzervantů.
Lahvička vypadá odlišně než lahvičky jiných očních kapek, které jste dosud používal/a.
Obecná doporučení: Umyjte si ruce před každým použitím přípravku. Dávejte pozor, abyste se prsty ani ničím
jiným nedotkl/a hrotu lahvičky. Tím se zamezí kontaminaci roztoku v lahvičce.
1. Před každým použitím sejměte pootočením průhledné
ochranné víčko z koncovky lahvičky.
2. Pozor! Před prvním použitím a vždy když lahvičku
s přípravkem nějakou dobu nepoužíváte: Otočte lahvičku
dnem vzhůru a několikrát zmáčkněte mechanismus pumpičky,
dokud se neobjeví první kapka.
3. Držte lahvičku, jak je uvedeno na obrázku: Palec položte na
ergonomicky tvarovanou plošku (oporu pro palec) a další dva
prsty položte na spodní část lahvičky.
4. Otočte lahvičku dnem vzhůru. Mírně zakloňte hlavu. Palcem
druhé ruky jemně stáhněte dolní víčko dolů, lahvičku stále držte
dnem vzhůru nad okem. Mírně zatlačte v místě opory pro palec.
Tímto způsobem se uvolní jedna kapka z lahvičky přímo do oka.
Po aplikaci oko zavřete a pomalu jím pod víčkem pohybujte, aby se
kapka optimálně rozprostřela po celém povrchu oka.
5. Ihned po použití otřepejte přebytečné kapky roztoku z lahvičky
a nasaďte průhledné ochranné víčko zpět na koncovku lahvičky.
Vzhledem k mechanismu lahvičky v ní zůstává malé množství
roztoku. Avšak uvedený objem lahvičky může být plně využit.

Kdy nepoužívat Artelac TripleAction?
Nepoužívejte tento přípravek v případě přecitlivělosti na kteroukoli jeho složku.
Důležité informace týkající se používání přípravku Artelac TripleAction:
•	Vzácně byly zaznamenány lokální alergické
reakce. V takovém případě používání přípravku
ukončete. Pokud zaznamenáte přetrvávající obtíže
nebo podráždění, přestaňte přípravek používat
a poraďte se se svým lékařem.
•	Přípravek může způsobit dočasné rozmazané
vidění po aplikaci, což má negativní vliv na řízení
motorových vozidel a obsluhu strojů.
•	Aby se předešlo případnému zranění nebo
kontaminaci roztoku v lahvičce, nedotýkejte se
povrchu oka hrotem lahvičky.
•	Po aplikaci otřepejte přebytečné kapky roztoku
z lahvičky.
•	Neopatrné používání přípravku v rozporu
s návodem k použití, může vést k vyklouznutí
lahvičky z ruky a způsobit zranění oka.

• Po otevření nesdílejte přípravek s nikým dalším.
• Před použitím vyjměte kontaktní čočky.
•	Počkejte přibližně 15 minut, než použijete jiný
oční přípravek nebo než znovu nasadíte kontaktní
čočky.
• Zlikvidujte přípravek 6 měsíců po otevření.
•	Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti.
•	Přípravek nepoužívejte, pokud je lahvička poškozená.
•	Přípravek Artelac TripleAction je plněn v balení,
které obsahuje malé plastové díly, které mohou
polknout děti. Nebezpečí udušení. Proto uchovávejte
tento přípravek mimo dosah dětí.

Jak přípravek Artelac TripleAction uchovávat?
Uchovávejte při teplotě +1 - +25°C.
Design lahvičky přípravku Artelac TripleAction umožňuje užívání přípravku až 6 měsíců od otevření.
Balení:
Artelac TripleAction je dostupný v balení po 10 ml.
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Výrobce:
Tootja:
Gyártó

Teplotní omezení, skladujte při teplotě +1°C
až +25 °C.
Temperatuuripiirang
+1°C - +25°C-on tárolandó.

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm.Fabrik GmbH Nepoužívejte, pokud je lahvička poškozená!
Brunsbütteler Damm 165 – 173,
Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud.
DE -13581 Berlin, Německo /
Ne használja, ha a csomagolás sérült!
Berliin, Saksamaa /
Berlin, Németország
Obchodní zastoupení v ČR:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 Česká republika
Turustaja:
PharmaSwiss Eesti OÜ.
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Forgalmazó:
Bausch Health Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 33.
www.bausch-lomb.de

Nepoužívejte déle než 6 měsíců po otevření.
Meditsiiniseade tuleb ära visata 6 kuu
möödumisel avamisest.
A felbontást követően 6 hónapig lehet
használni.
Přečtěte si návod k použití.
Lugege kasutusjuhendit.
Olvassa el a használati útmutatót!

Číslo šarže
Partii nr
Gyártási szám

Sterilizační metoda,
aseptická
Steriliseeritud aseptilistes
tingimustes
Aszeptikus technikával sterilezve

Pozor (výstraha). Přečtěte si
návod k použití pro důležité
varovné informace, jako varování a
bezpečnostní opatření.
Ettevaatust: lugege kasutusjuhendit,
milles on olulised andmed hoiatuste
ja ettevaatusabinõude kohta.
Figyelmeztetés: Fontos
figyelmeztető információkért,
például figyelmeztetésekért és
óvintézkedésekért olvassa el a
használati útmutatót!

Datum exspirace
Kõlblik kuni
Felhasználható

Artelac TripleAction / I999EU-03/ Datum poslední revize: červenec 2018 / viimati uuendatud juuli 2018 /
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2018. július
/ ™ jsou registrované ochranné známky společnosti Bausch & Lomb a jejich dceřiných společností.
/ ™ on Bausch & Lomb Incorporated või selle tütarettevõtete kaubamärgid
/ ™a Bausch & Lomb Incorporated vagy leányvállalatai védjegye
© Bausch & Lomb Incorporated
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Palun lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult, sest see sisaldab toote kasutamise kohta olulist teavet.
Kui teil on küsimusi, pöörduge oma apteekri, arsti või meie poole.
Kérjük, gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, mert fontos információkat tartalmaznak a termék használatára
vonatkozóan. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon gyógyszerészéhez, kezelőorvosához, szemészeti szakemberéhez
vagy keressen meg bennünket.
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TripleAction

Koostis: 0,24% naatriumhüaluronaat, karbomeer, glütserool, lipiidkomponent (keskmise ahelaga triglütseriidid),
naatriumhüdroksiid ja süstevesi.
Kasutusvaldkond: silmalubrikant
Összetétel: 0,24% nátrium-hialuronát, karbomer, glicerin, lipid komponens (közepes szénláncú trigliceridek), nátrium-hidroxid
és injekcióhoz való víz
Ajánlott alkalmazás: nedvesítő szemcsepp
Mis on Artelac Triple Action? Artelac Triple Action on mitteläbipaistev silmatilkade lahus, mis sisaldab 0,24% hüaluroonhapet
(naatriumhüaluronaadina), karbomeeri, glütserooli, lipiidkomponenti, naatriumhüdroksiidi ja süstevett.
Täiustatud koostis on väga hästi talutav, sest see ei sisalda säilitusaineid ega puhvreid.
Silmatilgad on pakendatud täiustatud ja kõige uuenduslikumasse säilitusaineteta mitmeannuselisse süsteemi (PFMD), mis on
ohutu ja mida on lihtsam kasutada. Pärast esmast avamist säilib toode 6 kuud.
Milleks Artelac Triple Actionit kasutatakse? Artelac Triple Action on silmalubrikant, mis hooldab pisarakile kõiki kolme
kihti, parandades kuivsilmsuse korral silmapinna niiskussisaldust.
Millal Artelac Triple Actionit kasutada? Artelac Triple Action on täiustatud lahus, mille välja töötamisel on lähtutud
loomuliku pisarakile koostisest. See sisaldab looduslikku niisutajat hüaluroonhapet (naatriumhüaluronaadina), mida leidub
inimese silma struktuurides ja loomulikus pisarakiles. Veel sisaldab toode lisaniisutajaid: glütserooli ja karbomeeri. Toode
sisaldab täiendavat lipiidkomponenti (keskmise ahelaga triglütseriidid).
Tänu oma koostisele toetab Artelac Triple Action pisarakile kõiki kolme kihti: lipiidi-, vee- ja mutsiinikihti.
Artelac Triple Action on mõeldud jääma silma pinnale, pakkudes intensiivset niisutust ning leevendades sümptomeid
kohe ja pikaks ajaks. See sobib suurepäraselt erinevate kuivsilmsuse vormide korral, nt väsinud, stressis silmad, puru-,
kipitustunne silmas või pisaravool.
Kuivsilmsust põhjustavad:
-	välised tegurid, nt liigne arvuti kasutamine, kliimaseadmed, kütmine, sigaretisuits, samuti tuulised välistingimused ja/või
kontaktläätsede kandmine;
-	teised tegurid, näiteks teatud ravimid (nt rasestumisvastased tabletid, antihistamiinikumid, beetablokaatorid,
spasmolüütikumid ja diureetikumid) või haigused, millega võib kaasneda kuivsilmsus.
Kui sageli ja kui kaua Artelac Triple Actionit kasutada? Manustage üks tilk Artelac Triple Actionit silma, kui tekib
selleks vajadus. Seda võib kasutada iga päev ja nii kaua, kui soovite. Kasutamise kestusel ei ole piiranguid.
Millal ei tohi Artelac Triple Actionit kasutada?
Ärge kasutage seda toodet, kui te olete mis tahes koostisosa suhtes ülitundlik.
Oluline teave Artelac Triple Actioni kasutamise kohta
• Väga harva on teatatud paiksetest
ülitundlikkusreaktsioonidest. Sellisel juhul peab ravi
katkestama ning pidama nõu arstiga.
• Pärast manustamist võib toode põhjustada ajutist
nägemise hägustumist, mis võib negatiivselt mõjutada
auto juhtimise või masinate käsitsemise võimet.
• Ärge puudutage pudeli otsaga silma pinda, et vältida
silmapinna võimalikku vigastamist ja lahuse saastumist.
• Pärast kasutamist raputage maha võimalikud
lahusejäägid.
• Ärge jagage juba avatud pudelit kellegi teisega.
• Toote hooletu, juhistele mittevastava kasutamise
tagajärjel võib toode käest libiseda ja põhjustada
silmavigastusi.

• Enne kasutamist eemaldage kontaktläätsed.
• Enne mõne muu silmatoote kasutamist või
kontaktläätsede silma asetamist oodake ligikaudu 15
minutit.
• Visake lahus ära 6 kuu möödumisel esmakordsest
avamisest.
• Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja möödumist.
• Ärge kasutage, kui pakend või pudel on kahjustatud.
• Artelac Triple Action on väikeste plastosadega pudelis,
mida väikelapsed võivad alla neelata. Lämbumisoht.
Seetõttu peab Artelac Triple Actionit hoidma lastele
kättesaamatus kohas.

Kuidas Artelac Triple Actionit säilitada? Säilitada temperatuuril 1 °C…25 °C.
Pudeli ehitus võimaldab Artelac Triple Actionit kasutada 6 kuud pärast selle esmast avamist.
Artelac Triple Action on müügil 10 ml või 15 ml silmatilkade pakendites. Artelac Triple Action on müügil ka säilitusaineta
ühekordsete annustena (SDU).
Milyen szer az Artelac Triple Action? Az Artelac Triple Action egy opálos oldatos szemcsepp, amely 0,24% hialuronsavat
tartalmaz (nátrium-hialuronát formájában), további összetevői pedig karbomer, glicerin, lipid komponens (közepes szénláncú
trigliceridek), nátrium-hidroxid és injekcióhoz való víz. A korszerű összetétel miatt a szemcsepp jól tolerálható,
tartósítószerektől és pufferektől mentes. A szemcsepp tartósítószer-mentes, többadagos rendszerben (PFMD) kerül
forgalomba, emiatt könnyebben használható és biztonságos. A felnyitást követően 6 hónapig használható.
Mire használható az Artelac Triple Action? Az Artelac Triple Action nedvesíti a szemet. Biztosítja a könnyfelszín
mindhárom rétegéhez szükséges összetevőket, száraz szem érzés esetén javítja a szemfelszín nedvesítését.
Mikor kell az Artelac Triple Action-t használni? Az Artelac Triple Action-t a természetes könnyfilm összetétele inspirálta.
Természetes nedvesítő hatású hialuronsavat tartalmaz (nátrium-hialuronát formájában), amely az egészséges emberi
szem szöveteiben és a természetes könnyfilmben is megtalálható. Ezen kívül két további nedvesítőt tartalmaz: glicerint és
karbomert. Az Artelac Triple Action-ben egy további lipid komponens is megtalálható. Ezáltal az Artelac Triple Action
a könnyfilm mindhárom rétegét, a lipid, vizes és mucin rétegét is támogatja.
Az Artelac Triple Action-t úgy fejlesztették, hogy a szem felszínén maradva erőteljes nedvesítést biztosít a tünetek azonnali
és tartós enyhítése érdekében. Ideális mindazok számára, akik a szemszárazság különböző tüneteitől (fáradt, stresszes,
égő és/vagy könnyező szemek, homokérzés a szemben) szenvednek.
Szemszárazságot okozhatnak a következők:
-	külső tényezők, mint túlzott számítógép, klímaberendezés használat, fűtés, cigaretta füst, kinti, szeles időben való
tartózkodás, valamint kontaktlencse viselés.
-	egyéb tényezők, mint bizonyos gyógyszerek (pl. fogamzásgátló tabletták, allergia kezelésére szolgáló ún. antihisztamin
szerek, bizonyos szív és érrendszeri betegségek kezelésére használt ún. béta-blokkoló gyógyszerek, valamint görcsoldók
és vízhajtók) vagy bizonyos betegségek, amelyek szerepet játszanak a szemszárazság kialakulásában.
Milyen gyakran és mennyi ideig kell használni az Artelac Triple Action-t? Cseppentsen egy csepp Artelac Triple Action-t
a szembe szükség esetén. Használhatja minden nap és amilyen gyakran akarja. A használat időtartamának nincs felső határa.
Mikor ne alkalmazza az Artelac Triple Action-t? Ne alkalmazza ezt a készítményt, ha túlérzékeny bármelyik összetevővel szemben.
Fontos információk az Artelac Triple Action használatára vonatkozóan
• Helyi túlérzékenységi reakciókat nagyon ritkán
jelentettek. A kezelést ilyen esetben le kell állítani. Ha
tartós kellemetlenséget vagy irritációt tapasztal, hagyja
abba a termék használatát és forduljon orvosához.
• A készítmény a becseppentést követően átmenetileg
homályos látást okozhat, ami ronthatja a
gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges
képességeket.
• Ne érjen a szeméhez a tartály hegyével, mert ez
szemsérülést, illetve az oldat szennyeződését okozhatja.
• Alkalmazást követően rázza le az esetleges csepp
maradékot.
• Felbontást követően ne használja együtt a tartályt senki
mással!

• A tartály használati utasításának figyelmen kívül
hagyása a termék kézből való kicsúszásához és ezáltal
sérüléshez vezethet.
• Használat előtt a kontaktlencséket el kell távolítani.
• Másik szemészeti készítmény alkalmazása előtt
legalább 15 percet kell várni.
• A felbontást követően 6 hónappal az orvostechnikai
eszközt ki kell dobni.
• A lejárati dátum után ne alkalmazza a készítményt.
• Ne alkalmazza, ha a csomagolás vagy a tartály sérült.
• Az Artelac Triple Action egy olyan tartályba van töltve,
ami kis műanyag részeket tartalmaz, amit kisgyermekek
lenyelhetnek. Fennáll a fulladás veszélye. Ezért az
Artelac Triple Action gyermekektől elzárva tartandó!

Hogyan kell az Artelac Triple Action-t tárolni? +1 - +25°C között tárolandó.
A tartály kialakítása lehetővé teszi, hogy az Artelac Triple Action-t a felbontás után 6 hónapig használja.
Kiszerelés: Az Artelac Triple Action 10 ml szemcseppet tartalmazó tartályban kerül forgalomba.
Kuidas Artelac Triple Actionit kasutada? Artelac Triple Actioni patenteeritud pumbamehhanism võimaldab kasutada
konservandivaba lahust. See võib erineda sellest mida kasutasite varasemalt. Oluline: Peske oma käed puhtaks enne
iga kasutuskorda. Vältige pudeli otsa kokkupuudet oma sõrmede või muude pindadega, et ennetada lahuse võimalikku
saastumist. /
Hogyan kell alkalmazni az Artelac Triple Action-t? Az Artelac Triple Action szabadalmaztatott pumpamechanizmusa
lehetővé teszi, hogy a csepp tartósítószermentes legyen. Emiatt másképp nézhet ki, mint a korábban használt cseppentő
tartályok. Általános figyelmeztetés: Kérjük mosson kezet minden használat előtt! Ne érjen hozzá a tartály hegyéhez az
ujjával és ne érintse a szeméhez sem a tartály hegyét, a lehetséges szennyeződés vagy sérülés elkerülése érdekében! /
1. Eemaldage enne igat kasutamiskorda pudelilt keeramise teel
kaitsekork. /
Minden használat előtt vegye le az átlátszó fehér védőkupakot
a tartály hegyéről, egy csavaró mozdulattal.
2. Oluline! Enne esimest kasutamiskorda või kui seda pole
mõnda aega kasutatud: Keerake pudelil olev tilguti allapoole ja
vajutage korduvalt pumba mehhanismi, kuni tilk vabaneb. /
Figyelem! Első használat előtt és ha a tartály már egy ideje
nem volt használva: Tartsa a tartályt a hegyével lefelé és addig
nyomja a pumpát, amíg egy csepp kicseppen.
3. Hoidke pudelit nagu näidatud: asetage pöial ergonoomilisele
pöidlatoele ja kaks sõrme pudeli põhja alla. /
Tartsa a tartályt az alábbiak szerint: Helyezze a hüvelykujját az
ergonómikus hüvelykujj-tartóra, és ujjaival rögzítse az alsó részt.
Két ujját a tartály aljára kell helyezni.
4. Tilga manustamiseks kallutage pea veidi tahapoole ja hoidke
pudelit oma silmade kohal. Tõmmake õrnalt alumist silmalaugu
vaba käe sõrmega allapoole, hoidke pudelit vertikaalses asendis
ja vajutage ühe tilga manustamiseks õrnalt pöidlatoele. Seejärel
sulgege silm ja liigutage seda aeglaselt edasi-tagasi, et tilk silma
pinnal laiali ajada. /
Irányítsa a tartályt hegyével lefelé. Hajtsa hátra a fejét. Óvatosan
húzza le az alsó szemhéját a szabad kezének egyik ujjával, tartsa
a tartályt függőleges helyzetben a szeme felett. Nyomja meg
óvatosan a pumpát és cseppentsen egy cseppet a szemébe.
Utána csukja be a szemét majd pislogjon, hogy optimálisan eloszlathassa a szeme felszínén lévő cseppet.
5. Kohe pärast kasutamist raputage tilgutilt sinna jäänud lahusejäägid ja pange kaitsekork pudelile tagasi. Pudeli kuju tõttu
võib sinna jääda väike kogus lahust. Sellega on arvestatud pudeli täitmisel ning pudelil märgitud kogus on võimalik kätte
saada. /
A használat után azonnal le kell rázni az esetleges maradék cseppeket és vissza kell tenni az átlátszó fehér védőkupakot
a tartály hegyére. A tartály tervezésének köszönhetően csak kis maradék oldat marad a tartályban. A megadott töltőtérfogat
a tartályból teljesen eltávolítható.
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