
Vartojimo instrukcija 

 

Starazolin HydroBalance PPH 

(natrio hialuronatas, 1 mg/ml tirpalas) 

Drėkinamieji akių lašai, 2 x 5 ml, 1 x 5 ml 

 

PASTABA. Šioje vartojimo instrukcijoje pateikta informacija apie saugų akių lašų 

vartojimo metodą ir sąlygas. Atidžiai perskaitykite vartojimo instrukciją ir jos 

neišmeskite, nes vėl gali prireikti ją perskaityti. 
 

Sudėtis 

natrio hialuronatas, natrio chloridas, boro rūgštis, natrio tetraboratas, natrio edetatas, 

poliheksanidas (PHMB), labai išgrynintas vanduo. 
 
 

Vartojimo indikacijos 

Starazolin HydroBalance PPH akių lašai yra veiksmingi ir ilgai drėkina akis. Jie suteikia 
greitą akių sausumo, sudirginimo, nuovargio ir smėlio jausmo po vokais palengvėjimą.  
Starazolin HydroBalance PPH naudojamas šiais atvejais: 
 

• esant akių aplinkos dirgikliams, pvz.: dulkėms, dūmams, UV spinduliams, karščiui 
(centrinis šildymas, sauna), oro kondicionavimui, vėjui, kosmetikai, chloruotam 
vandeniui; 

• sumažėjus mirksėjimo dažniui žiūrint televizorių, skaitant arba atliekant užduotis, kai 

reikia ilgalaikės akių regos koncentracijos, pvz., ilgas darbas priešais kompiuterio 
ekraną, vairavimas ir pan.; 

• kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai, pvz., asmenis, 

sergantiems sausų akių sindromu, arba vyresniems nei 40 metų amžiaus 
suaugusiesiems; 

• asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius. 
 

 
Starazolin HydroBalance PPH akių lašus galima naudoti su visų rūšių kontaktiniais lęšiais. 
 
Sterilu – pagaminta aseptiškai apdorojant. 

 
 
Naudojimo instrukcijos 

Preparato reikia įsilašinti pačiam (-iai). Naudotinas tik išoriškai. 

 
Prieš naudodami preparato nusiplaukite rankas. Starazolin HydroBalance PPH akių lašų 
reikia įlašinti tik į junginės maišelį. Reikia lašinti 1–2 lašus 3–5 kartus per dieną. Nelieskite 
lašintuvo antgalio, nes kyla grėsmė užteršti buteliuko turinį. 

 
Jeigu, naudojant lašų, simptomai išlieka arba pablogėja, dirgiklis pašalintas, preparato 
nebenaudokite ir kreipkitės į specialistą. 
 

Kontraindikacijos 
Nenaudokite Starazolin HydroBalance PPH akių lašų, esant padidėjusiam jautrumui bet 
kuriai sudedamajai daliai.  



Atsargumo priemonės 

• Prieš naudodami preparato, patikrinkite jo galiojimo terminą (nurodytas ant pakuotės). 

Pasibaigus galiojimo terminui ( ), nurodytam ant buteliuko ir kartono dėžutės,  akių 
lašų nenaudokite. Pirmą kartą atidarius buteliuką, akių lašus reikia sunaudoti per 8 

savaites. 

• Prieš naudodami pirmą kartą, įsitikinkite, kad pakuotė sandari. Jeigu juostelė aplink 
dangtelį nutraukta, preparato nenaudokite. 

• Nenaudokite, jeigu tirpalas susidrumstė arba pasikeitė jo spalva. 

• Po kiekvieno naudojimo sandariai užsukite buteliuko  dangtelį. 

• Laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje. 

• Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Jeigu kartu naudojate kitų akių lašų, Starazolin HydroBalance PPH visada reikia 
naudoti paskutinius, taip pat reikėtų preparatus lašinti tik kas 5 minutes. 

 

 
Specialūs įspėjimai 

• Starazolin HydroBalance PPH akių lašų nemaišykite ir neskieskite su kitais 

skysčiais, nes kyla grėsmė pakenkti akių lašų sterilumui ir veiksmingumui. 

• Prieš naudodami bet kokius akių lašus, kontaktinius lęšius naudojantys pacientai turėtų 
susisiekti su specialistu. 

 

 

Galimas šalutinis poveikis 

Preparatas gerai toleruojamas. Kai kurių asmenų junginė gali parausti, gali deginti akis ar 
laikinai pablogėja rega. Jausdami nuolatinį diskomfortą arba sudirginimą, nenaudokite akių 

lašų ir pasitarkite su specialistu. 
 

Polfa Warszawa S.A. 
ul. Karolkowa 22/24  

01-207 Warszawa, Lenkija 

tel. +48 22 691 39 00 

www.polfawar.com.pl 

 

Tiekiamos pakuotės: 2 x 5 ml, 1 x 5 ml 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

 
Teksto peržiūros data: 2017 sausis 
 

STERILE A 

 
 

 0197 

 

Vartojamų simbolių reikšmė: 

 

Sterilu STERILE A 

http://www.polfawar.com.pl/


Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
 

Tinka iki: (galiojimo data) 
 

Gamintojas 

 

Serijos numeris 
 

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje. 
 


