Ocutears EE IS 22.0101.06_Layout 1 20.10.16 16:08 Seite 1

Kasutusjuhised

Ocutears®®
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sisaldavad
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Võtke üks
üks üheannuseline
üheannuseline pipett.
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puudutage üheannuselise pipetiga
• Ärge
silma.
silma.
• Ärge kasutage toodet, kui olete mis tahes
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temperatuuril 22°C
Hoidke
°Ckuni
kuni25
25°C.
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Ärge kasutage toodet, kui
Ärge kasutage pipett
toodet,on
kui
üheannuseline
üheannuseline
pipett on kahjustatud.
kahjustatud.
KOOSTIS
KOOSTIS
ml sisaldab:
11 ml
sisaldab:naatriumhüaluronaat
naatriumhüaluronaat(0,15%),
naatriumkloriid,
naatriumdivesinikfosfaat,
(0,15%),
naatriumkloriid,
naatriumdidinaatriumvesinikfosfaat,
süstevesi.
vesinikfosfaat,
dinaatriumvesinikfosfaat,
süstevesi.
PAKENDI SUURUS
PAKENDI
SUURUS
Müügipakend:
üheannuselised pipetid, 20
Müügipakend:
üheannuselised pipetid,
x 0,35 ml
20 x 0,35 ml
ETTEVAATUSABINÕUD JA
ETTEVAATUSABINÕUD
JA
HOIATUSED
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• Ärge kasutage seda toodet, mille
• Ärge
kasutage seda
mille
üheannuseline
pipetttoodet,
on kahjustatud.
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Tootja:
Penta
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse
Werksstrasse 3,
3, 92551
92551 Stulln
Stulln
Saksamaa
Saksamaa
Turustaja
Turustaja [Eestis/Islandil]:
[Eestis/Islandil]:
Santen
Santen Oy
Oy
Niittyhaankatu
Niittyhaankatu 20,
20, 33720
33720 Tampere
Tampere
Soome
Soome
Teabelehe ülevaatus:
Teabelehe
ülevaatus: märts 2017
veebruar 2016

