
SUDĖTIS
Natrio hialuronatas 0,15%, karboksimetilbe-
tagliukanas, vitamino A palmitatas, vitami-
nas E TPGS ir SCO® izotoniniame buferiniame 
tirpale, kurio pH 7,0.
APRAŠYMAS
NAVITAE®PLUS akių lašų sudėtyje yra drėkinan-
čios polisacharidinės kilmės medžiagos, tokios 
kaip natrio hialuronatas ir karboksimetilbeta-
gliukanas bei apsauginė drėkinančioji lipofilinė 
sistema, kurią sudaro vitaminas A ir pegiliuotas 
vitaminas E.
Vitamino A vartojimas vietiškai palengvina kon-
taktinių lęšių nešiojimą, sumažindamas trinties 
bei mechaninius ragenos ir junginės epitelio 
pažeidimus. 
Vitaminas A stabilizuoja ašarų plėvelės rieba-
linį sluoksnį, didindamas jo gebėjimą užtikrinti 
natūralų drėkinimą, ir taip sumažina sausų akių 
simptomus. Šį poveikį stiprina ir akių lašų sudėty-
je esantys polisacharidai.
Vitaminas E yra antioksidantas, padedantis 
sumažinti laisvųjų radikalų koncentraciją ašarų 
skystyje, todėl sustiprina ragenos ir junginės epi-
telio ląstelių apsaugą, sumažina uždegimo riziką.
NAVITAE®PLUS sudėtyje yra SCO® (stabilizuotas 
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 
toleruojamas.
INDIKACIJOS
NAVITAE®PLUS – drėkinantis akių tirpalas, pasi-
žymintis antioksidaciniu ir drėkinančiu poveikiu, 
vartojamas sausų akių sindromui ir akių diskom-
fortui palengvinti:
•  esant akių sudirginimui, kurį sukėlė įvairios 

priežastys, pavyzdžiui, ragenos uždegimas, ne-
pageidaujamos reakcijos po ragenos operacijos, 
trauminės opos;

•  esant oksidaciniam stresui, pasireiškiančiam 
dėl šviesos poveikio ir (ar) padidėjusio laisvųjų 
radikalų kiekio akių paviršiuje;

• nešiojant kontaktinius lęšius. 
NAVITAE®PLUS galima naudoti nešiojant visų 
rūšių kontaktinius lęšius.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
•  Nusiplaukite ir gerai nusausinkite rankas.
•  Įsitikinkite, kad sandarus dangtelis yra nepa-

žeistas.

SASTĀVS
Nātrija hialuronāts 0,15%, karboksimetil be-
ta-glukāns, vitamīna A palmitāts, vitamīns 
E TPGS, SCO® izotoniskā buferšķīdumā pH 7,0.
APRAKSTS
NAVITAE®PLUS acu pilieni satur polisaharīdu 
grupas lubricējošas vielas, tādas kā nātrija 
hialuronāts un karboksimetil beta–glukāns, 
un aizsargājošu, lubricējošu lipofīlu sistēmu, kas 
veidota no vitamīna A un pegilēta  vitamīna E. 
Vitamīns A acu pilienos atvieglo kontaktlēcu 
lietošanu, mazinot mehāniskus bojājumus, kas 
var veidoties radzenes un konjunktīvas epitēlija 
šūnām.
Vitamīns A stabilizē asaru plēvītes taukaino 
fāzi, palielinot tās spēju uzturēt dabisko hidra-
tāciju, tā mazinot acs sausuma simptomus. Šo 
darbību veicina arī sastāvā esošie polisaharīdi.
Vitamīns E ir antioksidants, kas palīdz mazināt 
brīvo radikāļu koncentrāciju asarās, tādā veidā 
stiprinot radzenes un konjunktīvas epitēlija 
šūnu aizsardzību, mazinot iekaisuma veidoša-
nās risku.

•  Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsukite 
viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsauginės 
juostelės.                

•   Įlašinkite 1 ar 2 lašus į kiekvieną akį 3-6 kartus 
per dieną arba kaip pataria specialistas.

•   Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką.
ĮSPĖJIMAI
•  Siekiant išvengti galimos taršos, saugokite, kad 

lašintuvo galiuku neprisiliestumėte prie bet ko-
kio paviršiaus ar akies.

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

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

•  Jei įlašinus preparato, dirginimas nesiliauja ir 
jaučiate skausmą, atsiranda paraudimas ar su-
trinka rega, pasitarkite su gydytoju.

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

moje vietoje.
•  Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinkamumo 

laikui.
•  Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunaudoti per 

90 dienų. 
• Nenaudokite, jei buteliukas yra pažeistas.
•  Preparatą saugokite nuo tiesioginių saulės 

spindulių.
LAIKYMAS
•  Laikyti 5–35 °C temperatūroje, nuo tiesioginės 

šviesos apsaugotoje vietoje.
3 ml (nemokamas pavyzdys)    D3NP141

15 ml   D15NP142

NAVITAE®PLUS satur SCO® (Stabilized Complex 
Oxychloro / stabilizēts oksihloro komplekss) – 
īpašu konservantu sistēmu, kas uztur šķīduma 
sterilitāti pudelītē. Nonākot gaismā, SCO® sa-
dalās asaru sastāvā esošās sastāvdaļās – nātrija 
hlorīds, skābeklis un ūdens, un tādēļ tam ir ļoti 
laba panesamība.
INDIKĀCIJAS
NAVITAE®PLUS ir lubricējoši acu pilieni ar anti-
oksidanta un mitrinošām īpašībām acs sausuma 
un diskomforta mazināšanai, ko var izraisīt:
•  Acs kairinājums, kas saistīts ar tādām patolo-

ģijām kā keratīts, blakusefekti pēc ķirurģiskām 
procedūrām, traumatiskas čūlas, radzenes 
iekaisums.

•  Spožas gaismas un/vai brīvo radikāļu pieaugu-
ma izraisīts oksidatīvais stress uz acs virsmas

• Kontaktlēcu lietošana.
NAVITAE®PLUS acu pilieni ir piemēroti lieto-
šanai ar visa veida kontaktlēcām.

LT AKIŲ LAŠAI
Antioksidacinio ir drėkinančio poveikio akių tirpalas su natrio hialuronatu, vitaminais A ir E

LV ACU PILIENI
Acu pilieni ar antioksidanta un lubricējošām īpašībām –  
satur nātrija hialuronātu, vitamīnu A un vitamīnu E.

35°C

5°C

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