


Unikāla katjonu emulsija.
Izmanto pozitīvu eIektrostatisko piesaisti acs mitruma uzturēšanai.¹

Progresīva NOVASORB®  asaru plēvītes 3 kārtu tehnoloģija.

1. AIZSARGĀ
lai novēršot asaru iztvaikošanu,
saglabātu mitrumu.��
2. MITRINA
optimālam asaru apjomam
un līdzsvaram.��
3. VEICINA DZĪŠANU
ilgāk noturot mitrumu
uz acs virsmas.���*

Efektīvāka simptomu mazināšana.��⁴*
* Salīdzinājumā ar parastajām un standarta hialuronāta (HA) mākslīgajām asarām.

** Jo lielāka AVSI samazināšanās, jo ievērojamāka simptomu mazināšanās.
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Medicīnas ierīce. Reģistrācijas Nr. P40155. Materiāls veselības aprūpes speciālistiem.
Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! 
Izplatītājs: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Somija.
Reklāmas devējs: Santen Oy pārstāvniecība, Reģ.Nr. 40006012291, Ceļinieku iela 4 A, Rīga, Latvija. 
E-pasts: latvia@santen.com
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Acu pilieni, emulsija
Pirms šo pilienu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, vēlāk to vajadzēs pārlasīt. Ja 
Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ja simptomi 
turpinās, konsultējieties ar ārstu.

1. Kas ir Cationorm® un kādam nolūkam to lieto
Catio no rm® ir sterila, hipotoniska, bezkonservantu acu pilienu pienveida emulsija. Catio no rm® 

satur minerāleļļas, glicerīnu, tiloksapolu, poloksamēru 188, tris-hidrohlorīdu, trometamīnu, 
cetalkonija hlorīdu (katjonu savienojumu) un attīrītu ūdeni. 
Katra Catio no rm® pudelīte satur 10 ml sterilas emulsijas. 
Catio no rm® palīdz mitrināt, ieeļļot un aizsargāt acs virsmu. Tas ir ieteicams, lai mazinātu sausas 
acs simptomus, piemēram, dedzinošu, niezošu vai svilinošu sajūtu, vai arī svešķermeņa (smilšu 
vai putekļu) sajūtu acīs. Šos simptomus var izraisīt ārējie faktori, piemēram, gaisa 
kondicionēšana, piesārņojums, ceļošana ar lidmašīnu, ilgstoša strādāšana pie datora ekrāna, 
refrakcijas operācijas, kontaktlēcu nēsāšana u. c., vai patoloģija, piemēram, Meiboma dziedzeru 
disfunkcija .

2. Pirms Cationorm® lietošanas
Nelietojiet Cationorm®, ja Jums ir alerģija pret jebkuru šo pilienu sastāvdaļu. 
Šie pilieni nav paredzēti citu acu problēmu ārstēšanai. Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu, 
konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.
Ja pašlaik lietojat citus acu pilienus, nogaidiet vismaz piecas minūtes, pirms lietot Cationorm®. 
Ieteicams Catio no rm® lietot pēdējo.
Catio no rm® neietekmē kontaktlēcu kvalitāti, to var lietot, ja nēsājat kontaktlēcas.

3. Kā lietot Cationorm®

OKULĀRAI LIETOŠANAI
Ieteicamā devu shēma ir 1 piliens katrā acī 1–4 reizes dienā.
Lietošanas instrukcija:

- Nomazgājiet rokas.
- Ja lietosit acu pilienu pudelīti pirmo reizi, noņemiet no vāciņa veselumu

apliecinošo gredzenu, pavelkot aiz mēlītes.
- Atveriet pudelīti, saudzīgi pavelkot vāciņu.
- Satveriet pudelīti ar īkšķi un rādītājpirkstu.
- Neaizskariet pudelītes galu ar pirkstiem.
- Atlieciet atpakaļ galvu.
- Nedaudz pavelciet lejup apakšējo plakstiņu un paskatieties augšup.
- Turiet pudelīti virs acs un novietojiet plaukstas mugurpusi sev pie pieres.

Saudzīgi iepiliniet vienu pilienu acī, tad vairākas reizes samirkšķiniet aci.
- Ar pudelītes galu nepieskarieties acij un skropstām.
- Pēc katras lietošanas uzlieciet pudelītei vāciņu.
- Ja pudelīti nelietojat, glabājiet to kastītē.



Cationorm® drīkst lietot ne ilgāk par trim mēnešiem pēc pirmās atvēršanas. Pudelītes 
lietošana ilgāk nekā 3 mēnešus pēc pirmās atvēršanas pakļauj Jūs infekcijas riskam.

4. Kādas ir iespējamās blakusparādības?
Ļoti retos gadījumos var rasties pārejošs diskomforts, piemēram: acs kairinājums, sāpes acī, 
svešķermeņa sajūta acī, acs apsārtums, acs nieze, acu asarošana, dedzinoša sajūta acī, īslaicīgi 
neskaidra redze, plakstiņu iekaisums vai acu plakstiņu tūska. Šie simptomi ir arī daļa no 
tipiskajiem sausās acs slimības simptomiem, kas saistīti ar jau pastāvošajiem veselības 
stāvokļiem pacientiem ar sausās acs slimību. JA NOVĒROJAT JEBKĀDAS BLAKUSPARĀDĪBAS, KAS 
NAV MINĒTAS ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ, LŪDZAM PAR TĀM IZSTĀSTĪT FARMACEITAM VAI ĀRSTAM.

5. Kā uzglabāt Cationorm®

Pudelīti glabājiet tās kastītē un istabas temperatūrā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un 
neredzamā vietā. Nelietojiet, ja pudelīte ir sabojāta. Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām, 
kas ir norādīts uz kastītes. Uzrakstiet uz pudelītes tās pirmās atvēršanas datumu: Šī lietošanas 
instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015.  gada oktobrī.
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