BAUSCH + LOMB

AquaLarm® Intensive Spray
Hylaronzuur + Liposomen
Aqualarm® Intensive Spray is een steriele oogoplossing op basis van hyaluronzuur en liposomen die
zowel gebruikt kan worden op het open als het gesloten ooglid.
Gebruik:
Aqualarm® Intensive Spray:
‐ Hydrateert en verzacht snel uw droge, geïrriteerde of vermoeide ogen
‐ Verbetert het comfort van uw lenzen
‐ Herstelt en stabiliseert de traanfilm.
Aqualarm® Intensive Spray kan ook op uw geïrriteerde oogleden worden aangebracht in geval van
allergie, van schilfering en droogheid bij blefaritis (ontsteking van oogleden) en blefaroconjunctivitis
(zwelling van oogleden).
Samenstelling:
Liposomen, natriumhyaluronaat, natriumedetaat, gebufferde isotone oplossing van pH 7,2. Bevat geen
fenoxyethanol noch benzalkoniumchloride.
Aqualarm® Intensive Spray bevat hyaluronzuur wat zorgt voor een belangrijke bevochtiging van het oog
en de oogleden, terwijl het beschermt tegen agressie van buitenaf. Zijn mogelijkheid om een groot
aantal watermolecules vast te houden helpt de traanfilm te herstellen en te stabiliseren.
De aanwezigeliposomen worden gevormd door een dubbele laag van fosfolipiden. Deze sluiten een
waterachtig deel in, waardoor de dikte van de lipidenlaag van de traanfilm verbetert. Dit helpt ook om
verdamping van de tranen te voorkomen. Deze liposomen dragen bij tot het herstellen en stabiliseren
van de traanfilm.
Gebruiksaanwijzing:
• Schudden voor gebruik.
• Bij eerste gebruik: 3 à 4 keer pompen.
• Voor toediening op het oog; houd de flacon op een afstand van 10 cm langs de zijkant van het oog en
druk op de verstuiver.
• Voor toediening op het ooglid: houd de flacon, zonder de opening van de spray te bedekken, op 10 cm
van het gesloten ooglid en druk op de verstuiver.
• 2 sprays per toediening, meerdere keren per dag indien nodig.
Contraindicaties:
Momenteel geen contraindicaties bekend.
Bewaring:
Blijft 3 maand na opening bewaard.

Voorzorgsmaatregelen:
• In geval van oogirritatie, stop het gebruik van dit middel en raadpleeg een arts.
• Niet gebruiken indien u allergisch bent aan één van de bestanddelen van het product.
• Het oppervlak van het oog niet aanraken met de verstuiver.
• Uit de buurt van warmtebronnen houden, bewaren op een droge plaats tussen 5 en 35°C.
• Niet inslikken.
• Niet gebruiken na de vervaldatum.
• De flacon hermetisch sluiten onmiddellijk na gebruik.
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