VAD ÄR RED-I OCH VAD ANVÄNDS DEN FÖR?

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

Red-I används för att behandla och förebygga röda och
irriterade ögon. Red-I är fri från konserveringsmedel och kan
användas tillsammans med kontaktlinser.

• Använd inte om flaskan är skadad

Red-I är en steril vätskelösning för ögonen med 0,2 %
hyaluronsyra och 4Eyes™ extrakt av örter. Hyaluronsyra
återfinns naturligt i ögats tårfilm och har smörjande, fuktande
och skyddande egenskaper. Örterna i 4Eyes™ extraktet har
anti-inflammatoriska och lindrande egenskaper.

NÄR KAN RED-I ANVÄNDAS?
Red-I kan användas när ögonen blivit röda och irriterade, till
exempel när de utsatts för yttre påverkan av vind, sol, torr luft,
saltvatten, rök eller vid långvarig ansträngning till exempel
vid bildskärm.

VEM KAN ANVÄNDA RED-I?
Red-I kan användas av vuxna. Kan användas tillsammans
med kontaktlinser.

HUR ANVÄNDER MAN RED-I?
Applicera 1 droppe i det påverkade ögat, 2–3 gånger
dagligen efter behov.
• Öppna flaskan genom att fatta tag i den utstickande
plastbiten på lockets bas och dra bort förslutningsringen.
Ta därefter av flaskans topp.
• Luta huvudet lätt bakåt och håll flaskans öppning nära
ögat.
• Tryck lätt på flaskan med tummen och pekfingret, så att en
droppe faller i ögat.
• Sätt tillbaka flaskans topp efter användning.

• Sätt alltid tillbaka flaskans topp efter användning
• Använd inte om du är överkänslig mot något av
innehållsämnena
• Vidrör inte ögat med flaskan
• Använd inte i närvaro av kvartära ammoniumföreningar
(-ammoniumklorider, till exempel i hårbalsam)
• Applicera inte andra läkemedel och liknande produkter för
utvärtes bruk på ögonen inom 15 minuter efter applicering
av Red-I
• Efter applikation kan, i sällsynta fall, synen tillfälligt bli
suddig på grund av lösningens viskositet (”tjockhet”).
Vänta därför några sekunder innan du påbörjar aktivitet
som kräver klar syn.
• Använd inom 2 månader efter flaskans öppnande.
• Endast för utvärtes bruk. Sväljes ej.
• Endast för användning i ögat.

PRODUKTINFORMATION
Red-I är en medicinteknisk produkt, CE-märkt enligt det
medicintekniska direktivet 93/42/EEC.
En flaska innehåller 10 ml, vilket motsvarar drygt 250 droppar.
Den patenterade kläm-flaskan OSD (Ophthalmic Squeeze
Dispenser) medger att innehållet förblir sterilt utan konserveringsmedel.

INNEHÅLL
Anthemis Nobilis distilled water, Hamamelis Virginiana
distilled water, Vaccinum Myrtillus distilled water, Centella
Asiatica distilled water, Sodium hyaluronate, Boric acid,
Sodium tetraborate decahydrate, Sodium chloride, Sodium
edetate, Aqua ad iniectabilia

FÖRVARING
Förvaras i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.
Förpackningen sorteras som brännbart avfall.

DISTRIBUTÖR
Trimb AB, Götgatan 9, SE-116 46 Stockholm, Sweden

PRODUCENT
NTC s.r.l., Via Luigi Razza 3, IT-20124 Milan, Italy
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HVA ER RED-I OG HVA BRUKES DET TIL?

FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER

Red-I brukes til å behandle og forebygge røde og irriterte
øyne. Red-I er uten konserveringsmidler og kan også brukes
sammen med kontaktlinser.

• Bruk ikke en flaske som er skadet

Red-I er en steril væskeløsning for øyne med 0,2 % hyaluronsyre og 4Eyes™ ekstrakt av urter. Hyaluronsyre finnes naturlig
i øyets væske og har smørende, fuktende og beskyttende
egenskaper. Urtene i 4Eyes™ ekstrakten har anti-inflammatoriske og lindrende egenskaper.

NÅR KAN MAN BRUKE RED-I?
Red-I kan brukes når øyne er røde og irriterte, for eksempel
hvis de har vært utsatt for ytre påvirkning som vind, sol, tørr
luft, saltvann, røyk eller ved langvarige anstrengelser som for
eksempel foran skjermer.

• Sett alltid på flaskens topp igjen etter bruk
• Bruk ikke preparatet om du er overfølsom overfor noen av
innholdsstoffene
• Berør ikke øyne med flasken
• Bruk ikke preparatet i nærheten av kvartære ammoniumforbindelser (-ammoniumklorider, for eksempel i hårbalsam)
• Bruk ikke andre legemidler og lignende produkter til utvortes bruk på øyne i løpet av de neste 15 minuttene etter
drypping med Red-I
• Etter drypping kan i noen tilfeller synet bli forbigående
tåkete på grunn av løsningens viskositet (tykkelse). Vent
derfor i noen sekunder før du påbegynner aktiviteter som
krever klart syn.
• Åpnet flaske må brukes innen 2 måneder

HVEM KAN BRUKE RED-I?

• Kun til utvortes bruk. Må ikke svelges

Red-I kan brukes av voksne. Kan brukes sammen med
kontaktlinser.

• Kun til bruk i øyne

HVORDAN BRUKER MAN RED-I?
Drypp 1 dråpe i det påvirkede øyet 2–3 ganger daglig etter
behov.
• Åpne flasken ved å ta tak i den utstikkende plasttappen i
korken og dra av forseglingsringen. Ta deretter av toppen
på flasken.
• Len hodet lett bakover og hold flaskens åpning nærme
øyet.
• Trykk lett på flasken med tommel og pekefinger slik at en
dråpe drypper ned i øyet.
• Sett på flaskens topp igjen etter bruk.

PRODUKTINFORMASJON
Red-I er et medisinsk produkt som er CE-merket i henhold til
direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr.
En flaske inneholder 10 ml, som tilsvarer drøyt 250 dråper.
Den patenterte klemflasken OSD (Ophthalmic Squeeze
Dispenser) sørger for at inneholdet forblir sterilt uten
konserveringsmidler.

INNHOLD
Anthemis Nobilis distilled water, Hamamelis Virginiana
distilled water, Vaccinum Myrtillus distilled water, Centella
Asiatica distilled water, Sodium hyaluronate, Boric acid,
Sodium tetraborate decahydrate, Sodium chloride, Sodium
edetate, Aqua ad iniectabilia

OPPBEVARING
Oppbevares i romtemperatur og utilgjengelig for barn.
Emballasjen sorteres som brennbart avfall.

DISTRIBUTØR
Trimb AB, Götgatan 9, SE-116 46 Stockholm, Sweden

PRODUSERT AV
NTC s.r.l., Via Luigi Razza 3, IT-20124 Milan, Italy
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