
Артелак Ребаланс 

0,15% натриев хиалуронат, 0,5% полиетиленгликол 8000 (PEG 8000) и  основни 

електролити. 

Предназначение: Очен лубрикант и овлажнител за контактни лещи.

 

Какво е Артелак Ребаланс? 

Артелак Ребаланс са бистри, розови капки за очи, разтвор, които съдържат 0,15% 

натриев хиалуронат, 0,5% полиетиленгликол 8000 (PEG 8000), калиев хлорид, калциев 

хлорид, магнезиев хлорид, натриев хлорид, витамин B12, вода за инжекции, борна 

киселина и Oxyd® (щадящ консервант, който при контакт с очната повърхност се 

превръща във вода, кислород и соли).  

След отваряне може да се използва 2 месеца. 

Той е многокомпонентен продукт, идеален за осигуряване на трайно облекчение и 

защита за сухо око, причинена от хронична слъзна дисфункция.  

Артелак Ребаланс е хипотоничен и успокоява окото, като помага да се възстанови 

физиологичният осмотичен баланс на слъзния филм и очната повърхност.  

Какво е приложението на Артелак Ребаланс? 

Артелак Ребаланс е очен лубрикант – в удобна бутилка – най-подходящ за облекчаване 

и успокояване на упорити симптоми на сухо око. 

Артелак Ребаланс е съвместим с всички видове меки и твърди  контактни лещи, докато 

ги носите и подобрява осезаемо комфорта на Вашите контактни лещи през целия ден. 

Кога трябва да използвате  Артелак Ребаланс? 

Съдържа основни компоненти, които естествено се намират в окото и сълзите:  натриев 

хиалуронат като ефикасен овлажнител, хранителни вещества и пречистващи йони като 

например калий, магнезий, натрий и калций. PEG 8000 е допълнителен овлажнител, 

подпомагащ продължителността  на хидратацията. Витамин B12 придава на Артелак 

Ребаланс розов цвят, който бързо се разнася при премигване. Той не оцветява дрехи или 

контактни лещи. 

Артелак Ребаланс е разработен да покрие повърхността на окото като осигурява 

дълготрайно овлажняване при всички симптоми на сухо око чрез допълване на 

естествения слъзен филм с основни компоненти. Той е идеален продукт за всеки, който 

страда от редица симптоми на сухо око като уморени, стресирани, парещи и/или 

сълзящи очи.  

Сухо око се причинява от  

- външни фактори като продължителна работа с компютър, климатици, отопление, 

цигарен дим, ветровита околна среда, както и носене на контактни лещи. 

- други фактори като определени лекарства (напр. контрацептиви, антихистамини, 

бета–блокери, спазмолитици и диуретици) или определени заболявания, които 

играят роля в развитието на очна сухота. 



 

Колко често и колко дълго трябва да  използвате Артелак Ребаланс? 

Поставете една капка от  Артелак Ребаланс в окото 3 до 5 пъти дневно или по-често, 

ако е необходимо. Можете да го използвате всеки ден и толкова често, колкото искате. 

Няма ограничение в продължителността на употреба. 

 

Как да използвате Артелак Ребаланс? 

 

1. Измийте ръцете си преди да 

използвате продукта. 

Отстранете предпазната 

капачка от върха на бутилката 

преди всяко прилагане. Уверете 

се, че не сте докоснали върха на 

бутилката с пръстите си. 

 

 

2. Наведете главата си леко назад, 

издърпайте долния клепач леко 

надолу с пръстите на 

свободната си ръка и задръжте 

бутилката вертикално над окото 

си с насочена надолу дюза. 

След това леко стиснете 

бутилката, за да приложите 

една капка.                                                                                                                 

Не допускайте върха на 

бутилката да попадне в контакт 

с окото или с пръстите Ви, за да 

избегнете всяко възможно 

замърсяване на разтвора.   

 

 

3. Поставяйте капачката обратно 

върху бутилката след всяко 

прилагане. 

 

 

Кога не трябва да използвате Артелак Ребаланс? 

Не използвайте този продукт ако сте свръхчувствителни към някоя от съставките. 

Важна информация за употребата на  Артелак Ребаланс? 



• Много рядко са съобщавани локални реакции на свръхчувствителност. В такива 

случаи,  лечението трябва да бъде преустановено.  

• Не докосвайте повърхността на окото с върха на бутилката, за да избегнете 

възможно нараняване на повърхността на окото или замърсяване на разтвора. 

• Изчакайте приблизително 15 минути преди да използвате друг продукт за очи. 

• Не използвайте след изтичане срока на годност. 

• Не използвайте, ако опаковката или бутилката е повредена. 

• Изхвърлете медицинското изделие 2 месеца след първото отваряне.   

 

Как да съхранявате Артелак Ребаланс? 

Съхранявайте при температура от  +2 °C до +25 °C и пазете от светлина! 

 

Опаковки: 

Артелак Ребаланс е наличен в опаковки от 10 ml.  

 


