
SYSTANETM UD (СИСТЕЙН Еднократни дози) Овлажняващи капки за очи 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
Тази листовка с инструкции за употреба (ИУ) съдържа важна информация за употребата и 
безопасността на продукта. Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдеща справка. 
 

ИМЕ НА ПРОДУКТА: 

SYSTANETM UD (СИСТЕЙН Еднократни дози) Овлажняващи капки за очи 

 

ОПИСАНИЕ:   

SYSTANETM UD Овлажняващи капки за очи е стерилен разтвор, съдържащ хидроксипропил гуар, 

полиетилен гликол 400, пропилен гликол, борна киселина, калциев хлорид, магнезиев хлорид, 

калиев хлорид, натриев хлорид и цинков хлорид. 

 

КЛИНИЧНИ ПРЕДИМСТВА: 

Когато се използват съгласно указанията, SYSTANETM UD Овлажняващи капки за очи: 

• Осигуряват защита на очната повърхност. 

• Намаляват симтомите на „сухо око“. 

 

ПОКАЗАНИЯ (Употреба): 

SYSTANETM UD Овлажняващи капки за очи са предназначени за временно облекчение на 

паренето и дразненето, причинени от сухота в окото. 

 

ОЧАКВАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ: 

SYSTANETM UD Овлажняващи капки за очи са предназначени за употреба от потребителите за 

временно облекчение на паренето и дразненето, причинени от сухота в окото. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЙСТВИЕ: 

Въз основа на общия брой доказателства от клинични проучвания, публикуваната научна 

литература и пазарния опит (наблюдение след пускане на пазара), SYSTANETM UD Овлажняващи 

капки за очи изпълняват предназначението си за временно облекчение на паренето и дразненето, 

причинени от сухота в окото. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (Причини да не се използва): 

Хората, алергични към някое от веществата, изброени в състава на овлажняващите капки за очи 

SYSTANETM UD не трябва да използват продукта. 



 

ИНСТРУКЦИИ: 

SYSTANETM UD Овлажняващи капки за очи могат да се използват толкова често, колкото е 

необходимо през деня, за облекчаване на симптомите на „сухо око“. Могат да се прилагат за 

облекчаване на симптомите на „сухо око“, свързани с носенето на контактни лещи, като се 

накапват преди поставяне на контактните лещи и след тяхното отстраняване.  

 

• Отвъртете капачето на върха на еднодозовата опаковка, поставете 1 или 2 капки в засегнатото 

око/очи и премигнете.  

• Изхвърлете опаковката след използване в кош за битови отпадъци или за предпочитане в 

пластмасов кош за рециклиране, съгласно местните указания за управление на 

отпадъците. 

 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:   

От съществено значение е да следвате съветите на Вашия очен лекар и всички указания за 
правилната употреба на продукта. Ако чувствате дискомфорт в окото, който не преминава, 
прекалено сълзене, промени в зрението или зачервяване на окото, спрете употребата на 
SYSTANETM UD и се консултирайте с Вашия очен лекар, тъй като проблемът може да стане по-
сериозен.  
 

Краткотрайно замъгляване на зрението или други зрителни смущения могат да повлияят върху 

способността за шофиране или работата с машини. Ако се появи замъгляване на зрението след 

поставяне на капките, изчакайте, докато зрението Ви се проясни, преди да шофирате или да 

работите с машини. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

• Само за очно приложение. 

• ДОКАЗВАНЕ НА ФАЛШИФИКАЦИЯ: Не използвайте ако опаковката или еднодозовите 

контейнери (стерилна опаковка) са повредени или отворени неволно. Продуктът може да е 

замърсен и да доведе до сериозна инфекция на очите. 

• Никога не допирайте апликатора-капкомер до никакви повърхности, за да избегнете 

замърсяване. 

• За да избегнете замърсяване, изхвърлете останалото съдържание след употреба. Не пазете  

разтвор в отворения флакон.  

• Всяка еднодозова опаковка e пакетирана само за еднократна употреба. Повторната употреба 

на това еднодозово изделие може да увеличи риска от очна инфекция.  

• При поглъщане потърсете медицинска помощ. 

• Не използвайте ако разтворът промени цвета си или помътнее. 

• Използвайте преди датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката на 

продукта.  

• Този продукт съдържа борна киселина, в количество което е безопасно, когато се използва 

съгласно инструкциите на опаковката. 

• Да не се съхранява над 25°C.  

• Пазете от светлина.  

• Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  

 

НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ (Възможни проблеми и какво да правим): 

Ако изпитвате постоянен очен дискомфорт, прекомерно сълзене, промени в зрението или 

зачервяване на окото, спрете използването на SYSTANETM UD Овлажняващи капки и се 

консултирайте с Вашия очен специалист, тъй като проблема може да стане по-сериозен. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


