
Капки за очи Gelone DROPS 

Характеристика и упътване за употреба 

 

Моля прочетете внимателно съдържанието на тази инструкция и я запазете, защото може да 

поискате да я прочетете отново. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Gelone DROPS са капки за очи с ефект „изкуствени сълзи“ и са предназначени за хидратиране на 

окото. Солното им съдържание е близко до това на човешките сълзи. Доставят се в пластмасови 

бутилки с обем от 10 ml и 15 ml. 

СЪДЪРЖАНИЕ:  

Gelone DROPS капки за очи е стерилен изотоничен разтвор, съдържащ натриев хлорид, калиев 

хлорид, натриев борат, хидроксипропилметилцелулоза. 

УПОТРЕБА (Показания): 

Овлажняващите капки за очи Gelone DROPS са медицинско изделие, предназначено за терапия 

на синдрома „сухо око“, възникващ при недостатъчното количество естествени сълзи.  

Временно облекчава паренето и дразненето в очите, причинени от недостатъчното количество 

слъзен филм. Капките Gelone DROPS помагат и срещу чувството за сухота, предизвикано от 

недостатъчно мигане (напр. при работа с компютър или гледане на телевизия) или от 

неблагоприятни въздействия на заобикалящата среда (климатик, смог, вятър, цигарен дим). 

Консултирайте се с Вашия лекар , ако не сте убедени в причината за Вашия дискомфорт. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Пациентите, алергични към някое от веществата, изброени в състава на Gelone DROPS, не 

трябва да използват продукта. Рядко може да възникнат странични ефекти като чувство за 

„слепване на клепачите“, парене, свръхчувствителност или зачервяване. В случай на такива 

НЕЗАБАВНО спрете да използвате продукта и се свържете с Вашия лекар.  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: 

Наклонете глава. 

Вземете отворената опаковка в ръка и с показалеца на втората ръка опънете кожата на долния 

клепач, така че да се образува джобче между него и окото. Приближете опаковката до окото, но 

НИКОГА не докосвайте повърхността му. Леко натиснете шишенцето и капнете 2-3 капки от 

течността в конюнктивната торбичка под долния клепач. Леко масажирайте конюнктивата за 

около 1 минута.  

След употреба затворете опаковката. Съхранявайте при температура под 30 градуса. Не 

използвайте след изтичането на срока на годност, указан на опаковката. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

Да не се използва при чувствителност към някое от веществата. 

Не допирайте апликатора-капкомер на бутилката до никакви повърхности, за да избегнете 

евентуално замърсяване. 



Сложете капачката веднага след употреба. 

Да се съхранява при температура 5 – 30 C. 

Бутилката трябва да се съхранява добре затворена, когато не се използва. 

Да се използва преди изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката. 

Разтворът трябва да се изхвърли 1 (един) месец след първоначалното отваряне на опаковката. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Да се използва индивидуално в интервал от около 15 минути с останали препарати.  

 

ДИСТРИБУТОР: 

ALENSA, s.r.o., Stružky 1326/6, 198 00 Прага 9, Лиценз: 27179618 

ПРОИЗВОДИТЕЛ: 

STERICON PHARMA PVT, Бенгалуру-99, Карнатака, Индия 

ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЕС: 

MYM STC, S.L., AVADA DE LOS ROSALES 32, 28935 Mostoles Madrid, SPAIN. 

 

 


