Bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz – bu ürünün nasıl kullanılacağı ile
ilgili önemli bilgiler içermektedir.
Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen eczacınıza veya doktorunuza danışınız ya
da bizimle iletişime geçiniz.
REMOGEN® OMEGA-3 YAĞ ASİDİ İÇEREN GÖZ DAMLALARI, 20 ADET
FLAKON (0.25ml/flakon)
Kullanım amacı: göz kayganlaştırıcı.
REMOGEN® OMEGA nedir?
REMOGEN® OMEGA, kayganlık sağlayan polimerler ve çoklu doymamış yağ
asitlerinin mikroemülsiyonu ve nemlilik sağlayan göz damlasıdır. Sterildir,
koruyucu içermez.
İçerik: 1 ml solüsyonda eikosapentaeonik asit (EPA) etil ester, dokosaheksaenoik asit (DHA etil ester, α-tokoferil asetat (E vitamini), gliserol, poliakrilik asit,
akrilatlat/alkil akrilat crosspolimer, sodyum hidroksit, disodyum fosfat ve enjeksiyonlar için su bulunur. Mikroemülsiyon fizyolojik pH değeri ile hipotoniktir.
REMOGEN® OMEGA ne zaman kullanılır? Endikasyonları nelerdir?
REMOGEN® OMEGA göz kuruluğu, yanma ve rahatsızlık hissine neden olan
gözyaşı filminin instabilitesinde ve kalitatif-kantitatif her türlü değişim durumlarında oküler yüzeyi yeniler, kayganlaştırır, besler, nemlendirir ve korur. Yüzeyel
keratit, Sjögren sendromu veya birincil kuru göz sendromu gibi hastalıklara
bağlı olarak gelişebilen kuru göz ve/veya oküler yüzey hasarı belirtileri için
kullanılabilir. Yanma, oküler yorgunluk ve patalojik bulgusu olmayan diğer
küçük şikayetler örneğin; toz, duman, kuru ısı, klima, rüzgar, soğuk, genişletilmiş bilgisayar ekranı kullanımı, immün sistem rahatsızlıklarında, gözyaşı
salgısını azaltabilen ilaçların kullanımından dolayı oluşabilen kuruluk hissinde
gözlerin kayganlaştırılması için kullanılabilir. Kornea ve konjonktiva epitelindeki
koruyucu etkisinden dolayı REMOGEN® OMEGA tüm oküler tahriş vakalarında
kullanılabilir.
REMOGEN® OMEGA hangi sıklıkta ve nasıl kullanılmalıdır?
Ürünün kapağını bükerek açın. Başınızı geriye doğru eğin ve ürünün ucunu
tedavi edilecek gözün üzerine yerleştirin. Alt göz kapağınızı işaret parmağınız
ile aşağı doğru çekin. Hafif bir basınç ile birlikte REMOGEN® OMEGA şişeden
kolayca akacaktır. Aksi tavsiye edilmezse, 1 veya 2 damla REMOGEN® OMEGA’yı gözünüze damlatın. Göz kırptıktan sonra, solüsyon dağılacak ve gözün
yüzeyinde uzun süreli, şeffaf bir kaplama oluşturacaktır.
REMOGEN® OMEGA, kontakt lens kullanırken (sert veya yumuşak) de uygulanabilir.
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REMOGEN® OMEGA kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:
Flakonu açtıktan sonra ucuna ve gözün yüzeyine şişenin açık ucuyla dokunmayın. Aksi halde, solüsyonun sterilliği garanti edilmez ve bu da enfeksiyona
neden olabilir. Alüminyum poşet hasar görmüşse REMOGEN® OMEGA’yı
kullanmayın.
REMOGEN® OMEGA’nın saklama ve kullanma koşulları:
2˚C ila 8˚C arasında saklayın! REMOGEN® OMEGA’yı belirtilen son kullanma
tarihinden sonra kullanmayın. Bu aralık buzdolabında saklanan ürünü refere
etmektedir (2˚C - 8˚C). Buzdolabının dışında, 25 °C’nin altında ve orijinal
ambalajında depolandığında, ürünün raf ömrü 3 aydır. Ürünü ışıktan uzak tutup,
tek dozluk flakonları alüminyum poşetinde saklayın. REMOGEN® OMEGA’nın
kullanımı sırasında rahatsızlık hissinin devam etmesi durumunda hekime başvurun. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
REMOGEN® OMEGA’nın özellikleri ve etki mekanizması:
REMOGEN® OMEGA, gliserol, poliakrilik asit ve akrilatlar/alkil akrilat gibi
nemlendirici ve yumuşatıcı maddeler içeren bir aköz madde içerisinde lipid
moleküllerin (aynı zamanda fizyolojik gözyaşı oluşumunu sağlayan yağ asitleri
ve E vitamini) mikrometrik dağılımının hipotonik mikroemülsiyonudur.
REMOGEN® OMEGA, gözyaşı filminin üç katmanında etki gösterir. Aköz tabakadan evaporasyonu önler ve doğal gözyaşı filminin ince tabakasını yenileyerek
gözyaşı oluşumunu sağlar. Oküler yüzeye tutunan, suyu muhafaza eden ve
gözyaşı filminin stabilizasyonunu sağlayan REMOGEN® OMEGA, bu sayede
korneal ve konjunktival epitelyumu koruyan hidrofilik bir film oluşturur.
Hipotonik bir mikroemülsiyon olan REMOGEN® OMEGA, aynı zamanda oküler
yüzeyin fizyolojik olmayan durumu ile sıklıkla ilişkilendirilen gözyaşı filmi hiperozmolaritesini dengeler.
REMOGEN® OMEGA, oküler yüzeye zarar verebilecek yüzey etkin maddeleri
ve koruyucu maddeler içermez.
REMOGEN® OMEGA’nın herhangi bir bileşene karşı hassasiyeti yoktur.
REMOGEN® OMEGA’nın etki şeklini değiştirebilecek olması nedeniyle göze
uygulanan başka bir ilaç veya ürün ile aynı anda kullanmayın. İki farklı ürünün
göze uygulanması için ilk üründen sonra en az 15 dakika beklenmelidir.
REMOGEN® OMEGA kullanımı sonrasında bazı nadir durumlarda, gözde
konjunktiva iritasyonu, yabancı cisim hissi, göz sulanması veya kirpiklerin
yapışması, kaşıntı, kızarıklık, acı veya yanma hissi, ayrıca kısa süreli bulanık
görme meydana gelebilir.
Paket içeriği:
5 adet 0.25 ml tek kullanımlık flakon içeren 1 adet aluminyum poşet
5 adet 0.25 ml tek kullanımlık flakon içeren 2 adet aluminyum poşet
5 adet 0.25 ml tek kullanımlık flakon içeren 4 adet aluminyum poşet
ÜRETİCİ: TRB CHEMEDICA AG Otto Lilienthal Ring 26
85622 Feldkirchen/Munich, Germany Tel: +49 89 46 14 83 0
İTHALATÇI: Doktrinmed İlaç San. Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis
Blok Apt. No:29/A-162, 34400 Kağıthane, İstanbul
Tel: +90 212 803 89 62 | www.doctrinemed.com

Parti Numarası

Aseptik proses
teknolojisi kullanılarak
sterilize edilmiştir.

Son Kullanma Tarihi

Saklama Sıcaklığı 2°C
– 8°C

Tek Kullanımlıktır
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Kullanma Talimatlarına
Bakınız

