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Information till gravida eller ammande kvinnor samt barn:
EvoTears® rekommenderas inte till dig som är gravid
eller ammar samt inte heller till barn, då det inte finns
tillräckligt med data om påverkan och säkerhet.
Hur du använder EvoTears®?
Fördela en droppe i det nedre ögonlocket 4 gånger/
dag så vida din läkare, apotekare eller optiker inte
har lämnat andra instruktioner. Om du behöver kan
EvoTears® användas dagligen.
Tack vare de unika ämnesegenskaperna fungerar
EvoTears® annorlunda jämfört med traditionella
ögondroppar när den appliceras i ögat. Därför upp
manar vi dig att noga läsa den här anvisningen före
användning:
1. Tvätta händerna innan användning.
2. Skruva av korken från flaskan, och ta bort förseg
lingsringen innan du börjar droppa första gången.
3. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med
ögat.
4. Läs igenom punkt 5 och 6 innan du placerar flas
kan ovanför ögat. Följ sedan stegen noga.
5. Håll den öppnade flaskan med flask
spetsen uppåt och tryck ihop flaskan
lätt.
6. Vrid flaskan så att spetsen pekar
nedåt medan du fortfarande håller
den ihoptryckt. Släpp sedan trycket
på flaskan. Nu strömmar lite luft
genom vätskan in i flaskan.
Håll kvar flaskan i denna position, dvs
med flaskspetsen pekande nedåt.
7. Böj huvudet något bakåt och dra försiktigt ner det
nedre ögonlocket. Rikta blicken något uppåt mot
taket.
8. Håll den upp- och nervända flas
kan lodrätt över ögat. Tryck endast
mycket lätt på flaskan och droppa en
droppe i vardera öga.
Obs! På grund av EvoTears® särskilda egenskaper
är det möjligt att du inte känner av droppen i ögat.
I så fall rekommenderar vi dig att använda en spe
gel.
9. Flaskspetsen får inte komma i kontakt med ögat
eller ögonfransarna.
10. Slut ögonlocken när du har använt EvoTears® för
en jämn fördelning.
11. Sätt på korken efter användning.
EvoTears® kan användas i 6 månader efter öppnandet.
Eventuella biverkningar
I sällsynta fall har ögonirritation såsom svidande,
kliande eller röda ögon rapporterats vid användning
av EvoTears®. Det kan vara ett tecken på en allergisk
reaktion. Vid ögonirritation sluta använda produkten
och kontakta läkare, optiker eller apotekspersonal.
Mer information:
Använd inte EvoTears® vid skada på flaskan eller på
den manipuleringssäkra förslutningen (
).
Skriv upp datumet du öppnade flaskan på förpack
ningen.
Används före utgångsdatum som anges på flaskan
( ).
Förvaras utom räckhåll för barn.
Vätskan får inte förtäras.
Får ej förvaras över 25°C.
Följande förpackningsstorlekar finns:
Förpackning med 3 ml ögondroppar.
Varuprov – ej till försäljning: förpackning med 1ml
ögondroppar.
Ögondropparna fylls i flaskor på 5 ml för att kunna
hanteras bättre. Därför är de fyllda till ungefär hälften.
Fyllningen av flaskorna kontrolleras kontinuerligt så
att ingen flaska innehåller för lite.
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Vad du behöver veta innan du använder EvoTears®?
Om du är allergisk mot perflourohexyloktan ska
EvoTears® inte användas.
Det krävs extra försiktighet vid användning av
EvoTears® om du samtidigt använder ögonläkemedel.
Vid användning av ögonläkemedel ska EvoTears® app
liceras efter tidigast 15 minuter.
Använd inte EvoTears® om du använder kontaktlinser
eftersom det inte finns tillräckliga data om säkerheten
för användning med kontaktlinsmaterial.
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Vad är EvoTears® och vad används det för?
EvoTears® är en ögondroppe som inte innehåller vat
ten eller konserveringsmedel.
Den aktiva substansen i EvoTears® är perfluorohexyl
oktan (EyeSol®).
EvoTears® fuktar ögonytan, stabiliserar tårfilmen och
lindrar symtomen vid torra ögon.

Export - Medilens Nordic AB
PB EVOTEARS ATRO SE/NO/FI/DK
90.2091
148 x 420 mm, 1x vorgefalzt auf 148 x 210 mm
JA / NEIN
Vorgabe Hersteller/Lohnhersteller
/
Schwarz (1/1-fbg.)
/
/
/
/
/
/

Sterila ögondroppar utan fosfat eller
konserveringsmedel.

Kunde:
Produkt:
Art.-Nr.:
Format:
Blindenschrift (FS):
Material:
Kleber (ET):
Farbe 1:
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Farbe 3:
Farbe 4:
Farbe 5:
Farbe 6:
Farbe 7:

För smörjning av torra och irriterade ögon.
För stabilisering av tårfilmen och lindring av
symtom vid torra ögon.

Lackierung:
Lackaussparung:
Pharmacode:
Zusatzspezifikation:
Sonstiges:

EvoTears®
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Bruksanvisning

Läs noga igenom denna bruksanvisning. Den
innehåller information som är viktig för dig. Spara
denna information. Du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare,
apotekspersonal eller optiker. Du måste kontakta
en läkare om dina symptom förvärras eller inte blir
bättre.

