
SYSTANE* HYDRATION Lubricant Eye Drops 

СИСТЕЙН* ХИДРЕЙШЪН Овлажняващи капки за очи 

Описание 

SYSTANE* HYDRATION Овлажняващи капки за очи е стерилен разтвор, съдържащ sodium 

hyaluronate (натриев хиалуронат), polyethylene glycol 400 (полиетилен гликол), propylene glycol 

(пропилен гликол), hydroxypropyl guar (хидроксипропил гуар), sorbitol (сорбитол), aminomethyl 

propanol (аминометил пропанол), boric acid (борна киселина), sodium borate (натриев борат), 

disodium EDTA (динатриев едетат), sodium citrate (натриев цитрат), potassium chloride (калиев 

хлорид), sodium chloride (натриев хлорид) и консервант POLYQUAD* (polidronium chloride/ 

полидрониев хлорид) 0,001%.  

Предназначение/Показания 

SYSTANE HYDRATION Овлажняващи капки за очи е медицинско изделие, предназначено за 

терапия на сухо око, като временно облекчава паренето и дразненето, дължащи се на сухо око. 

SYSTANE HYDRATION Овлажняващи капки за очи могат да се използват за овлажняване на 

силиконови хидрогелни и меки (хидрофилни) контактни лещи, предназначени за носене през 

деня, за удължено носене и за еднократна употреба. 

Противопоказания  

Хората, алергични към някое от веществата, изброени в състава на SYSTANE HYDRATION 

Овлажняващи капки за очи, не трябва да използват продукта. 

Предупреждения 

Необходимо е да следвате всички съвети на Вашия очен лекар, както и всички указания за 

правилната употреба на продукта, описани в инструкцията за употреба и върху опаковката. 

Ако чувствате постоянен дискомфорт в окото, прекалено сълзене, промени в зрението, или 

зачервяване на окото, спрете да използвате SYSTANE HYDRATION и се консултирайте с Вашия 

лекар, тъй като проблемът може да стане по-сериозен. 

SYSTANE HYDRATION Овлажняващи капки за очи не е предназначен за почистване или 

дезинфекция на контактни лещи. Не накисвайте или дезинфекцирайте Вашите контактни лещи 

в SYSTANE HYDRATION Овлажняващи капки за очи. 

Предпазни мерки 

Не допирайте апликатора-капкомер на бутилката до никакви повърхности, за да избегнете 

евентуално замърсяване. 

Сложете капачката веднага след употреба. 

Бутилката трябва да се съхранява добре затворена, когато не се използва. 

Да се използва преди изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката.   



ВНИМАНИЕ:  Не използвайте, ако предпазното фолио е повредено или липсва, или ако липсва 

предпазният пръстен. Не използвайте ако опаковката е отворена или повредена. 

Може да се използва до три месеца след отваряне.  Изхвърлете неизползваното количество 

разтвор три месеца след първото отваряне. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  

Да не се съхранява над 30°C.  

 

 


