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KROPLE OCZNE na bazie ekstraktu z Pachnotki zwyczajnej oraz kwasu hialuronowego 0,25%

CHARAKTERYSTYKA
Sterylne krople oczne o działaniu ochronnym, antyoksydacyjnym, nawilżającym i natłuszczającym. 
PERFLO DROPS® to produkt medyczny w postaci kropli ocznych, stanowiących roztwór lekko hipoosmolarny, trochę lepki, sterylny,
o �zjologicznym pH, bez konserwantów, zawierający wyciąg z Pachnotki zwyczajnej oraz kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, 
zapakowany w jednorazowe minimsy 0,5 ml, o wysokiej biokompatybilności.
Ekstrakt pozyskany z liści oraz nasion Pachnotki zwyczajnej (Perilla frutescens) zawiera polifenole, które posiadają właściwości antyoksy-
dacyjne i neutralizują wolne rodniki. Kwas hialuronowy jest substancją wiskoelastyczną; to polisacharyd o wysokiej biokompatybilności, 
wykazuje znakomite własności nawilżające i smarujące dla powierzchni oka.

Dzięki swojemu wyjątkowemu składowi ilościowo-jakościowemu, a w szczególności zawierającemu polifenole ekstraktowi
z Pachnotki zwyczajnej, krople PERFLO DROPS® mają działanie antyoksydacyjne – zwalczają wolne rodniki (n.p. rodniki ponadtlenkowe)
i powodują chelatację metali.
Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym swoich składników, krople oczne PERFLO DROPS® chronią oczy przed stresem oksydacyjnym, 
wywołanym przez niekorzystne czynniki środowiskowe (mechaniczne – wywołane przez noszenie soczewek kontaktowych, promienie 
słoneczne, palenie papierosów, kurz, klimatyzację, światło emitowane przez ekrany komputerów, itp.). Poza tym formuła kropli
PERFLO DROPS® ma działanie odświeżające, nawilżające i smarujące.
Dzięki ściśle określonej, niewielkiej wiskotyczności preparat PERFLO DROPS® zyskał właściwości rozcieńczające, zwiększając
tym samym wolumen płynnych łez. Dzięki temu i dzięki ruchom powiek, możliwe jest usuwanie ciał obcych, takich jak: alergeny, kurz,
czy zagęszczony śluz.
Formuła zawarta w PERFLO DROPS® chroni tym samym tkanki oka, wspiera �zjologiczne mechanizmy antyoksydacyjne i uzupełnia 
warstwę wodną �lmu łzowego, przez co podtrzymuje i/lub przywraca właściwe odżywienie nabłonka rogówki.
PERFLO DROPS® jest również wskazany w następujących przypadkach:

• Zwalczanie lub łagodzenie doraźnego odczucia podrażnienia oczu (zaczerwienienie, uczucie suchości) wywołanego czynnikami 
środowiskowymi, jak np. klimatyzacją, suchym i/lub gorącym powietrzem;
• łagodzenie objawów wywołanych zmęczeniem oczu, wywołanym np. długą jazdą samochodem, czytaniem, wpatrywaniem się
w ekrany (komputera, telefonu), długotrwałym działaniem światła i/lub długotrwałym używaniem soczewek kontaktowych;
• łagodzenie przemijających stanów suchości oka i eliminacja ewentualnych wydzielin występujących w przebiegu stanów zapalnych 
brzegów powiek;
• zapobieganie stanom alergicznego zapalenia spojówek.

Dla użytkowników soczewek kontaktowych: Zastosowanie kropli PERFLO DROPS® przed założeniem soczewek kontaktowych ułatwia
ich aplikację i poprawia nawilżenie powierzchni oka. Zakroplenie dodatkowo po założeniu soczewek podnosi komfort ich użytkowania, 
przeciwdziała uczuciu suchości i innym możliwym komplikacjom.
Formuła PERFLO DROPS® jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania.

WSKAZANIA

SPOSÓB UŻYCIA:
• Otworzyć opakowanie ochronne z folii aluminiowej.
• Oddzielić jeden z minimsów (jednorazowych pojemniczków) z pięciopaku.
• Odkręcić zamknięcie minimsa.
• Delikatnie ścisnąć pojemniczek i zakroplić każde oko 2-3 kroplami.
• Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą zaaplikować 1-2 krople bezpośrednio na soczewkę,
   po czym niezwłocznie ją założyć.
• Po użyciu zamknąć minimsa (odwrotną stroną zamknięcia) i pozostałą zawartość zużyć w ciągu 12 godzin
   od otwarcia.
• Przechowywać w opakowaniu ochronnym z folii aluminiowej aż do całkowitego zużycia.
• Produkt konfekcjonowany w jednorazowych pojemniczkach (minimsach).

SKŁAD:
Ekstrakt z Perilla frutescens (o zawartości polifenoli > 2,5%) 0,1%, sól sodowa kwasu hialuronowego 0,25%, NaCl,
bezwodny dwuzasadowy fosforan sodu, monohydrat jednozasadowego fosforanu sodu, woda oczyszczona q.s. do 100 ml.

OPAKOWANIE:
Opakowanie składa się z dwóch woreczków aluminiowych, w każdym woreczku znajduje się 5 minimsów
(jednorazowych pojemniczków) po 0,5 ml. Każdy z minimsów można po użyciu ponownie zamknąć.

OSTRZEŻENIA:
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego w okulistyce.
- Po otwarciu minimsa, należy ponownie go zamknąć z pomocą dostarczonej nakrętki, ale pozostałą zawartość

należy zużyć w ciągu 12 godzin od otwarcia.
- Nie używać produktu, jeśli aluminiowe opakowanie lub minims nosi ślady uszkodzenia.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Przed otwarciem butelki w celu zakroplenia oczu, zaleca się dokładne umycie rąk.
- Podczas zakraplania, nie dotykać oczu ani żadnych innych powierzchni końcówką dozownika.
- Nie należy używać preparatu, w przypadku alergii lub nietolerancji któregokolwiek z jego składników.
- W razie potrzeby należy skonsultować ze specjalistą zgodność kropli do oczu z używanymi soczewkami kontaktowymi.
- W przypadku wystąpienia problemów podczas użytkowania, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Aby zapobiec wytrącaniu się kwasu hialuronowego, wszelkie leki okulistyczne należy podawać w odstępie

co najmniej 15 minut od wpuszczenia kropli do oczu, zwłaszcza, jeśli chodzi o produkty zawierające chlorek benzalkonium lub inne
czwartorzędowe sole amonowe.

- Podawanie wszelkich leków okulistycznych w połączeniu z kroplami do oczu musi odbywać się pod nadzorem lekarza w celu oceny 
potencjalnych interakcji.

- Nie należy używać tego produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Zużyty pojemnik należy wyrzucić wyłącznie w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,

w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: 24 Miesiące
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