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KAIRINĀTI UN IEKAISUŠI ACU PLAKSTIŅI? 
MEKLĒJIET ATVIEGLOJUMU MAIGĀ GELĀ!

Kādi ir labi plakstiņu 
aprūpes ikdienas paradumi?

Tīrīt acis ar Puralid Lipogel            
vismaz divas reizes dienā.1,3

Nelietot kontaktlēcas, ja
parādās blefarīta 
simptomi.2

Nelietot kosmētiku, īpaši
acu zīmuli, kamēr
simptomi nav pazuduši.2

Blefarīts ir stāvoklis, kad plakstiņi 
kļūst iekaisuši.

Ikdienas rūpes par plakstiņiem un 
higiēnas ievērošana var novērst 
simptomu atjaunošanos.2

- Aizsargā plakstiņu virsmu,
vienlaikus nomierinot un
attīrot ādu.

- Jālieto vismaz divas reizes
dienā.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet 
mājaslapu www.puralid.lv
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Lietošanas instrukcija
Puralid™ Lipogel lietošanai blefarīta un blefarokonjunktivīta gadījumā
Kas ir Puralid Lipogel?
Puralid Lipogel ir oftalmoloģisks produkts, kas nomierina un attīra acu plakstiņus un periokulāro zonu. Tas satur liposomas, tējas koka eļļu, A vitamīnu, ksantāna sveķus, ferulskābi, E vitamīnu 
(TPGS) un alfa bisabololu.
Liposomas, ko veido fosfolipīdu dubultslānis, ir pazīstamas ar savām nomierinošajām un mīkstinošajām īpašībām, kā arī spēju efektīvi piegādāt aktīvās sastāvdaļas.
Tējas koka eļļa, ko iegūst no Melaleuca alternifolia, ir pazīstama ar savām antibakteriālajām īpašībām.
A vitamīns stiprina un atjauno ādu, regulējot epitēlija funkciju. Tas ir arī antioksidants, kas kopā ar ksantāna sveķiem, ferulskābi un E vitamīnu (TPGS) mijiedarbojas ar liposomām, lai aizsargātu 
plakstiņu virsmu no brīvo radikāļu un UV staru oksidējošās darbības.
Alfa bisabolols ir kumelīšu ēteriskās eļļas galvenā sastāvdaļa. Tam ir nomierinošas īpašības, tas samazina apsārtumu un iekaisumu pat īpaši jutīgai ādai. 
Kam izmanto Puralid Lipogel?
Puralid Lipogel izmanto, lai mīkstinātu un noņemtu aplikumus no plakstiņiem iekaisuma, piemēram, blefarīta vai blefarokonjunktivīta, gadījumā.
Cik bieži jālieto Puralid Lipogel?
Lietojiet produktu divreiz dienā vai biežāk, ja to iesaka jūsu ārsts.

Puralid Lipogel lietošana

1. Rūpīgi nomazgājiet rokas. 

2. Uzlieciet nedaudz 
Puralid Lipogel uz pirkstu galiem.

3. Uzmanīgi uzklājiet to uz plakstiņiem ar apļveida kustībām.

4. Atstājiet uzklātu uz dažām minūtēm. Noslaukiet visu ar tīru salveti vai vates plāksnīti. 
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Pirms sākat šā produkta lietošanu, rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.
Saglabājiet šo lietošanas instrukciju, varbūt to vajadzēs izlasīt vēlreiz.
Ja jums ir papildus jautājumi, uzdodiet tos ārstam vai farmaceitam.
Ja simptomi joprojām turpinās vai rodas nevēlamas blakusparādības, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.



Kādas ir iespējamās blakusparādības?
JA IEVĒROJAT BLAKUSPARĀDĪBAS, KAS NAV NORĀDĪTAS ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ, LŪDZU, INFORMĒJIET PAR TĀM SAVU ĀRSTU VAI FARMACEITU.
Puralid Lipogel glabāšana
• Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C
• Nesasaldēt
• Sargājiet no karstuma, mitruma, tiešas saules gaismas
• Glabājiet bērniem nepieejamā un neredzamā vietā 
Sastāvs:
Fosfolipīdi S80 (NIOLip) 1 %, bisabolols 0,1%, tējas koka eļļa 0,05 %, A vitamīns (palmitāts) 0,01 %, E vitamīns 
(TPGS) 0,045 %, ferulskābe 0,04 %, ksantāna sveķi 1 %, EDTA dinātrija dihidrāts, kālija sorbāts, nātrija benzoāts, nātrija hidroksimetilglicināts, citronskābes monohidrāts, kālija citrāta tribāziskais monohidrāts, 
destilēts ūdens.
Brīdinājumi

• Tikai ārīgai lietošanai
• Hipersensitivitātes gadījumā pārtrauciet lietošanu
• Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts  

uz iepakojuma
• Nelietojiet produktu, ja iepakojums ir bojāts 
• Izlietojiet produktu 8 nedēļu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes  (15 ml pudelīte)

• Izlietojiet produktu 24 stundu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes  (1 ml mini konteiners)

Iepakojumi:
Pārdošanā — 15 ml pudelīte
Paraugs — plāksnīte ar pieciem 1 ml mini konteineriem
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko Santen biroju šeit: www.santen.eu
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