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Starazolin Complete 

 
0,2 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio akių lašai 

 

Sudėtyje nėra konservantų 

Intensyviai drėkinantys lašai, pasižymintys apsauginėmis ir regeneracinėmis savybėmis 

 
Turinys: 

1. Kas yra medicinos priemonė Starazolin Complete ir kam ji naudojama 

2. Svarbi informacija prieš naudojant medicinos priemonę Starazolin Complete 

3. Kaip naudoti medicinos priemonę Starazolin Complete 

4. Galimi šalutiniai poveikiai 

5. Kaip laikyti medicinos priemonę Starazolin Complete 
6. Kita informacija 

 

 

1. Kas yra medicinos priemonė Starazolin Complete ir kam ji naudojama 

 
Starazolin Complete yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio, be 

konservantų. 

• Natrio hialuronatas natūraliai randamas žmogaus organizme, pvz., ašarose.  

• Dekspantenolis yra vitamino B grupės medžiaga, palaikanti natrio hialuronato savybes. 

Šios medžiagos greitai, intensyviai ir ilgai drėkina, palaiko regeneraciją, apsaugo, atgaivina ir tausoja 
akies paviršių. 

 

Starazolin Complete padeda esant šioms būklėms: 

• Sausumui, 

• pojūčiui, kad po vokais yra smėlio, svetimkūnių, 

• nuovargiui, 

• deginimui, 

• niežuliui, 

• ašarojimui, 

• sudirginimui, 

• laikinam neryškiam regėjimui, atsiradusiam dėl akių nuovargio. 

 

Lašai grąžina natūralią akių drėgmės pusiausvyrą, apsaugo nuo pagartotinio jų išsausėjimo ir padeda 

palaikyti gerą jų būklę. 

 
Starazolin Complete sudėtyje esantis natrio hialuronatas - natūrali medžiaga, sudaranti vienalytį, 

patvarų ir ilgalaikį apsauginį sluoksnį ant akies paviršiaus, apsaugo nuo sudirginimo ir pakartotinio 

išdžiūvimo. Šis sluoksnis neturi jokio neigiamo poveikio regėjimui. 

 

Starazolin Complete sudėtyje esantis dekspantenolis (provitaminas B5) sustiprina drėkinamąsias natrio 

hialuronato savybes ir taip pat skatina regeneraciją ir apsaugo akies paviršių.  
 

Atidžiai perskaitykite visas šias instrukcijas, prieš pradėdami naudoti šią medicinos priemonę, 
nes jose pateikiama Jums svarbi informacija. 

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 

Jeigu simptomai nepranyksta arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. 
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Starazolin Complete drėkina, apsaugo ir suformuoja apsauginį sluoksnį ant akies paviršiaus, 
pašalindamas diskomfortą, siejamą su: 

- mechaniniu akies dirginimu, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius 

lęšius; 

- kosmetikos vartojimu, aplinkos veiksnių, tokių kaip oro kondicionierius, šaltas, karštas, sausas 

oras, vėjas, oro užterštumas, pvz., dūmai, smogas, poveikiu ir buvimu dulkėtose ar saulėtose 

vietose; 
- akių nuovargiu, atsiradusiu dėl ilgalaikio regėjimo sukoncentravimo, pvz., dirbant 

kompiuteriu, ilgai vairuojant automobilį, skaitant, žiūrint televizorių, naudojant išmanųjį 

telefoną; 

- nepakankamu ašarų kiekiu ar jų sudėties pokyčiu, taip pat žmonėms su sausų akių sindromu ir 

vyresniems kaip 40 metų žmonėms. 
 

Starazolin Complete gali naudoti žmonės, naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. 

 

 

2. Svarbi informacija prieš naudojant medicinos priemonę Starazolin Complete 
 

Medicinos priemonės Starazolin Complete naudoti negalima: 

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai medicinos priemonės sudedamajai daliai; 

- jeigu yra akies (-ių) infekcija. 

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 

Sąveika su kitais akių lašais nėra žinoma. Jeigu kartu reikia vartoti kitus akių lašus ar tepalus, tarp jų 

naudojimo darykite bent 15 minučių pertrauką. Starazolin Complete turi būti vartojamas paskutinis.  

 

Po įlašinimo gali pasireikšti laikinas trumpalaikis neryškus matymas. Tokiu atveju nevairuokite ir 
nevaldykite mechanizmų, kol sutrikimas neišnyks. Taip pat gali pasireikšti laikinas sudirginimas, 

deginimas, dilgčiojimas. Jeigu bet kuris iš šių poveikių nepraeina ar pablogėja, nedelsdami pasakykite 

savo gydytojui. 

 

Nepradurkite lašinimo sistemos prieš vartojimą. 
 

 

3. Kaip naudoti medicinos priemonę Starazolin Complete 

 

Prašome laikytis žemiau esančių instrukcijų, kurios padės užtikrinti tinkamą medicinos priemonės 

Starazolin Complete naudojimą.  
 

Naudojimo metodas 

Atsižvelgiant į higienos reikalavimus, vieną medicinos priemonės pakuotę gali naudoti tik vienas 

vartotojas. 

• Prieš lašinant medicinos priemonės Starazolin Complete, prašome atidžiai nusiplauti rankas.  

• Prieš pirmąjį naudojimą nuimkite dangtelį, apverskite buteliuką su lašintuvu, tada švelniai 

paspauskite buteliuką, kol pasirodys pirmasis lašas. 

• Prieš kiekvieną naudojimą nuimkite dangtelį ir įlašinkite lašus į akį (-is). 

• Įprastinė dozė yra 1-2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį arba kaip 

nurodė oftalmologas. 

• Lėtai užmerkite akis, kad skystis galėtų tolygiai padengti visą akies (-ių) paviršių. 

• Uždarykite buteliuką. 

• Vengti lašintuvo galiuko kontakto su akies paviršiumi.  
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Po naudojimo ir prieš uždarant dangteliu, nukratykite likusį lašą.  

 
Kai buteliuke skysčio sumažėja, spauskite jį stipriau, kad išlašėtų reikiamas medicinos priemonės 

kiekis. Tai susiję su uždorio sistemos ypatybėmis, kurios užtikrina lašų, kurių sudėtyje nėra 

konservantų, sterilumą ir savybes. 

 

Kadangi Starazolin Complete sudėtyje nėra konservantų, jis paprastai yra gerai toleruojamas ir gali 

būti naudojamas ilgą laiką. 
Jeigu, nepaisant medicinos priemonės naudojimo, perštėjimas neišnyksta ir tęsiasi ilgą laiką, kreipkitės 

į savo oftalmologą. 

 

Panaudojus didesnę nei rekomenduojama medicinos priemonės Starazolin Complete dozę 

Perdozavimo atvejų nustatyta nebuvo.  
 

 

4. Galimi šalutiniai poveikiai 

 

Pavieniais atvejais gali pasireikšti alerginių reakcijų, tokių kaip deginimas, akių ašarojimas, kurios 
praeina, nutraukus medicinos priemonės naudojimą. Iš karto po įlašinimo, laikinai ir trumpai 

regėjimas gali tapti neryškus. 

Jeigu pasireiškia alerginių reakcijų ar kitokių šalutinių poveikių, praneškite gamintojui. 

 

 

5. Kaip laikyti medicinos priemonę Starazolin Complete 
 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 

Sandariai uždarytą buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje. 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Ant buteliuko ir dėžutės nurodytam galiojimo laikui ( ) pasibaigus, medicinos priemonės Starazolin 

Complete naudoti negalima. 
Po pirmojo atidarymo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų. 

 

 

6. Kita informacija 

 
Sudedamosios dalys 

Starazolin Complete sudėtyje yra: 0,2 % natrio hialuronatas, 2 % dekspantenolis, natrio citratas 

dihidratas, citrinų rūgštis monohidratas, labai išgrynintas vanduo. 

 

Skaidrūs, be matomų dalelių akių lašai. 
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Pakuotė: kartono dėžutėje yra buteliukas, kuriame yra 5 ml arba 10 ml tirpalo, su vožtuvų sistema ir 
filtru, apsaugančiu nuo mikroorganizmų taršos. 

 

 
Polfa Warszawa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24  

01-207 Warszawa, Lenkija 
Tel. +48 22 691 39 00 

www.polfawar.com.pl 

 

 

Instrukcijos parengimo data: 2017 kovas. 
 

CE 0197   

 

 

Simbolių reikšmės: 

 

Sterilu 

Perskaitykite naudojimo instrukciją. 

 

Galioja iki: (galiojimo laiko data) 

 

Gamintojas 

 

Partijos numeris 

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 

 

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

