
Drėkinančio ir antioksidacinio poveikio akių tirpalas  
su natūraliais augaliniais ekstraktais 

LT
AKIŲ LAŠAI

Acu pilieni ar dabīgiem augu ekstraktiem, kam piemīt 
lubricējošas un antioksidanta īpašības

LV
ACU PILIENI

SUDĖTIS:
Damasko rožė (Rosa damascena), indiška-
sis agrastinis lapainis (Emblica officinalis), 
dažinė ciberžolė (Curcuma longa), P-Plus™, 
hipromeliozė, SCO®, EDTA dinatrio druska, 
izotoniniame buferiniame tirpale, kurio pH 
7,2.

APRAŠYMAS:
NAVI®INFLA yra drėkinantys ir antioksida-
ciniai akių lašai su augaliniais ekstraktais, 
hipromelioze ir P-Plus™. 
P-Plus™ ir hipromeliozė padeda išlaikyti 
akies paviršių gerai sudrėkintą ir suteptą. Tai 
suteikia ilgalaikį sausų akių simptomų, sąly-
gotų uždegimo, palengvėjimą.
NAVI®INFLA sudėtyje yra Damasko rožė 
(Rosa damascena), indiškasis agrastinis 
lapainis (Emblica officinalis), dažinė ciber-
žolė (Curcuma longa), pasižymintys stipriu 
antioksidaciniu poveikiu, palengvinančiu 
oksidacinio streso diskomfortą ir padedančiu 
sumažinti uždegiminius simptomus.
NAVI®INFLA sudėtyje yra „SCO®“ (stabili-
zuotas oksichloro kompleksas) – specialus 
konservantas, išsaugantis buteliuke esančio 
tirpalo sterilumą. Veikiant šviesai, „SCO®“ 
suskyla į komponentus, kurių natūraliai yra 
žmogaus ašarose, pavyzdžiui, natrio chloridą, 
deguonį ir vandenį, todėl jis gerai toleruoja-
mas.

INDIKACIJOS:
Akių uždegiminių simptomų (pvz., parau-
dimo, ašarojimo ir niežėjimo), kuriuos dažnai 
sukelia ūminis, lėtinis ar alerginis konjunk-
tyvitas bei oksidacinio streso (dėl taršos, 
vėjo, saulės poveikio, darbo kompiuteriu) 
gydymui.
NAVI®INFLA galima naudoti nešiojant visų 
rūšių kontaktinius lęšius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:
• Nusiplaukite ir gerai nusausinkite rankas.
•  Įsitikinkite, kad sandarus dangtelis yra 

nepažeistas.
•  Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsu-

kite viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsau-
ginės juostelės.

•  Įlašinkite 1 ar 2 lašus 3-6 kartus per dieną į 
kiekvieną akį, pagal poreikį arba kaip pata-
ria specialistas.

• Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką. 

ĮSPĖJIMAI:
•  Siekiant išvengti galimos taršos, saugokite, 

kad lašintuvo galiuku neprisiliestumėte prie 
bet kokio paviršiaus ar akies.

•  Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas 
bet kuriai sudedamajai daliai.

•  Įlašinus preparato, nežymus akių jautrumas 
gali pasireikšti trumpalaikiu dilgčiojimu ar 
dirginimu, kuris išnyksta pamirksėjus.

•  Tirpalo negalima nuryti.
•  Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepa-

siekiamoje vietoje.
•  Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunau-

doti per 30 dienų. 
•  Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinka-

mumo laikui.
•  Jei simptomai išlieka, kreipkitės į akių gydy-

toją.
• Nenaudokite, jei buteliukas yra pažeistas.
•  Preparatą saugokite nuo tiesioginių sau-

lės spindulių.

LAIKYMAS:
•  Laikyti 5–35 °C temperatūroje, nuo tiesiogi-

nės šviesos apsaugotoje vietoje.

3 ml (nemokamas pavyzdys)  D3NI297

15 ml   D15NI298

SASTĀVS:
Damaskas roze (Rosa damascena), emblika 
(Emblica officinalis), kurkuma (Curcuma 
longa), P-Plus™, hipromeloze, SCO®, EDTA 
dinātrija sāls, izotonisks buferšķīdums pH 
7,2.

APRAKSTS:
NAVI®INFLA ir acu pilieni ar lubricējošām un 
antioksidanta īpašībām, kas satur augu eks-
traktus, hipromelozi un P-Plus™. 
P-Plus™ un hipromeloze palīdz uzturēt mit-
rinātu un lubricētu acs virsmu, ilgstoši novēr-
šot ar iekaisumu saistītu sausuma sajūtu acīs.
NAVI®INFLA satur Damaskas rozes (Rosa 
damascena), emblikas (Emblica officinalis) 
un kurkumas (Curcuma longa) ekstraktus, 
kas, pateicoties to spēcīgajai antioksidantu 
darbībai, nomierina oksidatīvā stresa radītu 

diskomfortu un tādā veidā palīdz mazināt 
iekaisuma simptomus.
NAVI®INFLA satur SCO® (Stabilised Complex 
Oxychloro / stabilizēts oksihloro komplekss) 
— īpašu konservantu sistēmu, kas gādā par 
šķīduma sterilitāti pudelē. Nonākot gaismas 
iedarbībā, SCO® sadalās cilvēka asarās esoša-
jos komponentos – nātrija hlorīds, skābeklis 
un ūdens, tādēļ tam ir ļoti laba panesamība.

INDIKĀCIJAS:
Ieteicams lietot tādu iekaisuma simptomu 
gadījumā, kas saistīti ar akūtu, hronisku vai 
alerģisku konjunktivītu, kā apsārtums, izdalī-
jumi no acs, nieze, kā arī ar oksidatīvo stresu, 
ko rada piesārņots gaiss, vējš, uzturēšanās 
saulē, darbs ar datoru.
NAVI®INFLA acu pilieni ir piemēroti lietoša-
nai ar visa veida kontaktlēcām.

Platintojas:
UAB „MIEČYS“ 
Masiuliškių g. 15
Sutkūnai
LT-76116  Šiaulių raj.
Tel.: 8 800 12 345
www.miecys.lt
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