




Lietošanas instrukcija 
Konservantus nesaturošs oftalmoloģisks 
šķīdums
Kas ir Ocutears® Alo+ un kādam nolūkam to lieto?Ocutears® Alo+ ir šķērsšūtā nātrija 
hialuronāta 
(0,2 %) un alvejas (0,1 %) savienojums, kas izstrādāts sausās acs sindroma, acu 
diskomforta ārstēšanai un radzenes aizsardzībai.
Šķērsšūtā nātrija hialuronāts nodrošina augstu produkta viskoelastību, kas veicina 
intensīvu mitrināšanu un noturību uz acs virsmas, sniedzot ilgstošu sausās acs simptomu 
atvieglojumu.
Alveja ir pazīstama ar mitrinošām, tūsku mazinošām un lubricējošām īpašībām, piešķirot 
šķīdumam augstāku mitrināšanas spēju, tādējādi uzlabojot acu komfortu un paildzinot 
svaiguma sajūtu. Ir pierādīts, ka alveja ir efektīva apsārtuma vai īpaši jutīgu acu gadījumos, 
nodrošinot īpaši mitrinošu un noturīgu aizsardzību.
Ocutears® Alo+ ir paredzēts: 
• sauso acu sindroma simptomu atvieglošanai, kairinājuma un apsārtuma, kas radies no  

apkārtējās vides apstākļiem vai medikamentiem,  mazināšanai;
• var lietot arī acu lubricēšanai un komfortam, lietojot kontaktlēcas.  
Ocutears® Alo+ ir lietderīgs, veicot šādas darbības, un pēc tām:
• ilgstoša atrašanās tiešos saules staros;
• uzturēšanās telpās ar gaisa kondicionēšanas sistēmu;
• ilgstoša digitālo ekrānu izmantošana. 
Ocutears® Alo+ var arī atvieglot acu diskomfortu pēc operācijas.
Ocutears® Alo+ lietošana
Lietojiet 1 vai 2 pilienus katrā acī vienu vai vairākas reizes dienā, vai kā ieteicis jūsu ārsts vai 
farmaceits.
Pirms pudelītes atvēršanas nomazgājiet rokas un lietošanas laikā pievērsiet uzmanību 
higiēnai.

Pudelīte:
1) Pirms atvēršanas 

pavelciet un pilnībā noņemiet 
drošības gredzenu.  

2) Maigi saspiediet 
iepakojumu un iepiliniet acī 1 pilienu.

3) Pēc lietošanas cieši aiztaisiet 
pudelīti.



VD (vienas devas iepakojums): 
1) Paņemiet mini 

iepakojumu sloksni un atdaliet vienu 
iepakojumu.

2) Atveriet iepakojumu, 
pagriežot uzgali.

3) Maigi saspiediet 
iepakojumu un iepiliniet acī 1 
pilienu.

4) Pēc lietošanas izmetiet iepakojumā atlikušo
produktu.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.
Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ja simptomi neuzlabojas vai jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu 
ārstu.

Brīdinājumi:
• nelietojiet šo produktu, ja jums ir alerģija vai izteikta jutība pret kādu no sastāvdaļām;
• Nopietnu radzenes patoloģiju gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu;
• izlietojiet pudelītes saturu 90 dienu laikā pēc atvēršanas; vienas devas iepakojums 

jāizlieto tūlīt  pēc atvēršanas un pēc lietošanas jāizmet;
• nelietojiet produktu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes;
• nelietojiet produktu, ja iepakojums ir bojāts;
• sargājiet no karstuma, saules un mitruma iedarbības un uzglabājiet bērniem 

nesasniedzamā  vietā;
• nenorijiet;
• pievērsiet uzmanību, lai iepakojuma gals nesaskartos ar aci;
• uzglabājiet produktu temperatūrā līdz 25 °C. Nesaldējiet. 
Ocutears® Alo+ satur:
šķērsšūtā nātrija hialuronātu 0,2 %, alvejas gelu 
0,1 %, dinātrija tetraborāta dekahidrātu, borskābi, nātrija hlorīdu, ūdeni injekcijām.

Ārējais izskats un iepakojums: 10 ml pudelīte 
(konservantus nesaturoša multideva), 0,35 ml x 15 VD, 
0,35 ml x 5 VD (bezmaksas paraudziņš)

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu ārstu vai vietējo Santen biroju, skat. tīmekļa 
vietni 
www.santen.eu
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