Cationorm®
Silmatilgad, emulsioon
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui sümptomid püsivad, konsulteerige oma arstiga.

1.

Mis on Cationorm® ja milleks seda kasutatakse
Cationorm® on steriilne hüpotooniline säilitusaineteta piimja vedeliku taoline silma tilgutatav emulsioon.
Cationorm sisaldab järgnevaid koostisosi: mineraalõlid, glütserool, tüloksapool, poloksameer 188, trishüdrokloriid, trometamiin, tsetalkooniumkloriid (katioonse ühendina, et tekitada positiivset laengut) ja
puhastatud vesi.
Cationorm’i iga pudel sisaldab 10 ml steriilset emulsiooni.
Cationorm® aitab niisutada, libestada ja kaitsta silma välispinda. Soovitatakse kuiva silma sümptomite
leevendamiseks, näiteks torkiva, sügeleva või põletava tunde korral silmas, samuti võõrkeha (liiva või tolmu)
aistingu korral. Neid sümptomeid võivad põhjustada välised tegurid (näiteks õhukonditsioneer, saaste, lennukiga
lendamine, arvutiga töötamine, refraktiivkirurgia, kontaktläätsede kandmine jne) või patoloogiad (näiteks
laukõhre näärme düsfunktsioon).

2.

Mida on vaja teada enne Cationorm’i kasutamist
Ärge kasutage Cationorm’i, kui olete allergiline toote mis tahes koostisosa suhtes.
See toode pole mõeldud muude silmaprobleemide raviks. Palun konsulteerige oma arsti või apteekriga, kui teil
on küsimusi.
Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilkasid, peaksite ootama vähemalt viis minutit enne Cationorm’i kasutamist.
Soovitatav on kasutada emulsiooni Cationorm viimasena.
Cationorm® ei mõjuta kontaktläätsede omadusi ning seda võib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

3.

Kuidas Cationorm’i kasutada
OKULAARNE.
Soovitatav annus on 1 tilk mõlemasse silma 1 kuni 4 korda päevas.
Kasutusjuhend:
- Peske käed.
- Kui kasutate silmatilkade pudelit esimest korda, eemaldage korgi võltsimiskindel rõngas, tõmmates selleks kida.
- Avage pudel ettevaatlikult korki tõmmates.
- Võtke pudelikere pöidla ja nimetissõrme vahele.
- Vältige sõrmedega pudeli otsa puudutamist.
- Kallutage pead tahapoole.
- Tõmmake alumist silmalaugu ettevaatlikult allapoole ja vaadake üles.
- Hoidke pudelit silma kohal ja pange käeselg otsaesisele. Pigistage ettevaatlikult üks tilk silma, pilgutage
korduvalt.
- Ärge puudutage pudeli otsaga silma või ripsmeid.
- Pärast igat kasutust sulgege pudel korgiga.
- Kui te emulsiooni ei kasuta, hoidke pudelit karbis.
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Ärge kasutage Cationorm’i kauem kui kolm kuud alates esimesest avamisest.

Kui pudelit kasutatakse kauem kui kolm kuud pärast esmakordset avamist, kaasneb sellega
infektsioonioht.
4.

5.

Millised on võimalikud kõrvaltoimed
Väga harvadel juhtudel võib tekkida mööduv ebamugavustunne, nt: silmaärritus, silmavalu, võõrkeha tunne
silmas, silma punetus, silma sügelus, silmade vesisus, põletustunne silmas, ajutine nägemise hägustumine,
laupõletik või lauturse. Need sümptomid on ka kuiva silma sündroomiga patsiendi silmade olemasoleva
haigusseisundiga seotud tüüpilised sümptomid. KUI TÄHELDATE MIS TAHES KÕRVALTOIMEID, MIDA POLE
KÄESOLEVAL INFOLEHEL MÄRGITUD, PIDAGE NÕU OMA ARSTI VÕI APTEEKRIGA.
Kuidas Cationorm’i säilitada
Hoidke pudelit toatemperatuuril selle väliskarbis.
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage, kui pudel on kahjustunud.
Ärge kasutage pärast karbil märgitud kõlblikkusaega.
Märkige siia pudeli esmakordse avamise kuupäev:
Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015.

Lisateave
Santen Oy, Pärnu mnt 501, 76401 Laagri
Tootja:
Santen SAS
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment Genavenir IV
91000 Evry
Prantsusmaa

Importija:
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome
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