
Artelac Triple Action (Артелак Тройно Действие) 

 

Инструкции за употреба 

 

Прочетете тези инструкции за употреба внимателно – те съдържат важна информация 

как да използвате този продукт. Ако имате някакви въпроси, попитайте Вашия 

фармацевт, Вашия лекар или се свържете с нас. 

 

0,24% натриев хиалуронат, карбомер, глицерол,  липиден компонент (средноверижни 

триглицериди), натриев хидроксид и вода за инжекции. 

Предназначение: очен лубрикант  

 

 Какво представлява Артелак Тройно действие? 

Артелак Тройно действие представлява непрозрачни капки за очи, разтвор, съдържащи 

0,24% хиалуронова киселина (като натриев хиалуронат), карбомер, глицерол и липиден 

компонент (средноверижни триглицериди) и вода за инжекции. 

Към усъвършенстваната формула има много висока поносимост, тъй като тя не 

съдържа консерванти и буфери. 

След отваряне може да се използва 6 месеца. 

 

Какво е предназначението на Артелак Тройно действие? 

Артелак Тройно действие е лубрикант за очи, който подпомага всичките три слоя на 

слъзния филм, за да подобри овлажняването на очната повърхност при наличие на 

усещане за сухи очи. 

 

Кога трябва да използвате Артелак Тройно действие?  

Артелак Тройно действие е вдъхновен от дизайна на естественото слъзно покритие. 

Съдържа естествения овлажнител хиалуронова киселина (като натриев хиалуронат), 

който се открива в структурите на здравото човешко око и естествения слъзен филм и 

два допълнителни овлажнителя: глицерол и карбомер. Съдържащ допълнителен липиден 

компонент (средноверижни триглицериди), Артелак Тройно действие подкрепя 

всичките три слоя на слъзния филм: липидна, водна и муцинова фаза.  

Артелак Тройно действие е  създаден за продължително задържане върху повърхността 

на окото, осигурявайки интензивно овлажняване за незабавно, дълготрайно облекчаване 

на симптомите. Идеален продукт за всички, страдащи от редица симптоми на сухота в 

очите като умора, напрегнатост, усещане за пясък в очите, парещи и/или сълзящи очи. 

Колко често трябва да използвате Артелак Тройно действие? 



Приложете една капка Артелак Тройно действие в окото, както е необходимо. Може 

да го използвате всеки ден и толкова често, колкото искате. Няма ограничение на 

продължителността на употреба. 

 

Как да използвате Артелак Тройно действие? 

 

Патентованият помпен механизъм на Артелак Тройно действие  позволява разтвора 

капки за очи да не съдържа консерванти, но бутилката с капкомер може да не изглежда 

като тези, които сте използвали в миналото. 

 

Забележка: Измийте ръцете си преди всяка употреба. Избягвайте контакт на връхчето 

на бутилката с пръстите или очите, за да предотвратите възможно замърсяване на 

разтвора или нараняване. 

 

 

 

1. Преди всяка употреба, сваляйте защитната 

капачка от върха на бутилката с въртеливо 

движение. 

 

 

2. Внимание! Преди първата употреба и 

ако бутилката не е била използвана за 

известно време: 

Обърнете бутилката с върха надолу и 

натиснете многократно помпения механизъм 

до освобождаване на капка. 

 

 

 3. Хванете бутилката, както е показано: 

Поставете палеца си на ергономичната опора 

за палеца и обхванете долната част с пръсти. 

Два пръста трябва да бъдат поставени на 

дъното на бутилката. 

 

 

 



 

 

4. Завъртете бутилката с върха надолу. Леко 

наклонете глава назад. Внимателно дръпнете 

долния клепач надолу с пръста на свободната 

ръка, дръжте бутилката във вертикална 

позиция над очите и стиснете помпения 

механизъм, за да приложите една капка в 

окото.  

 

След това затворете окото и бавно 

премигайте, за да разнесете капката 

оптимално по повърхността на окото. 

 

5. Незабавно след употреба изтърсете/отстранете възможните оставащи капки и 

върнете защитната капачка върху върха на бутилката. 

 

Поради дизайна на бутилката, малко количество разтвор остава в нея. Въпреки това, 

споменатия напълнен обем може да бъде напълно отстранен от бутилката. 

 

Кога не трябва да използвате Артелак Тройно действие? 

Не използвайте продукта, ако сте свръхчувствителни към някоя от съставките. 

 

Важна информация относно употребата на Артелак Тройно действие? 

• Локални реакции на свръхчувствителност се съобщават рядко. В такива случаи 

лечението трябва да бъде прекратено. Ако изпитате продължителен дискомфорт или 

дразнене, прекратете употребата и се консултирайте с Вашия лекар. 

  

• Продуктът може да причини временно замъгляване на зрението след приложение, 

което може да повлияе отрицателно на способността за шофиране и работа с 

машини. 

• Не докосвайте повърхността на окото с връхчето на бутилката, за да предотвратите 

възможно нараняване на очната повърхност или замърсяване на разтвора. 

• След приложение отстранете чрез разклащане възможните оставащи капки. 

• След отваряне на  бутилката, не я споделяйте с други. 

• Невнимателната употреба на продукта в разрез с указанията за употреба може да 

доведе до изплъзване на продукта от ръката и да причини нараняване на окото  



 

• Свалете контактните лещи преди употреба. 

• Изчакайте 15 минути, преди да използвате друг продукт за очи или преди да 

поставите отново контактните лещи. 

• Изхвърлете медицинското изделие 6 месеца след първото отваряне. 

• Не използвайте след изтичане срока на годност. 

• Не използвайте, ако опаковката или бутилката е повредена. 

• Артелак Тройно действие е в бутилка с малки пластмасови части, които могат да 

бъдат погълнати от малки деца. Опасност от задушаване. Поради това Артелак 

Тройно действие трябва да се пази на място, недостъпно за деца. 

 

Как да съхранявате Артелак Тройно действие? 

Да се съхранява при температура +1 - +25°C. 

Дизайнът на бутилката Ви позволява да използвате Артелак Тройно действие до 

6 месеца след отваряне. 

 

Видове опаковки: 

Артелак Тройно действие е наличен в опаковки от 10 ml капки за очи.  

 


