
SUDĖTIS
Natrio hialuronatas 0,3%, P-Plus, alavijai 
(Aloe vera), kalio chloridas, kalcio chloridas, 
magnio chloridas, natrio chloridas, SCO® (sta-
bilizuotas oksichloro kompleksas) izotoninia-
me buferiniame tirpale.
APRAŠYMAS
NAVI®VISION PLUS PAVARGUSIOMS 
AKIMS, tai gaivinamasis ir drėkinamasis of-
talmologinis tirpalas, kurio sudėtyje yra natrio 
hialuronato 0,3%, gaunamo fermentacijos 
būdu (ne gyvūninės kilmės).
Natrio hialuronato veikimą optimizuoja ir 
pailgina sinerginis P-Plus™ poveikis. 
P-Plus™ – vandenyje tirpus polimeras, turintis 
filmogeninių ir tepamųjų savybių. Natrio hia-
luronato ir P-Plus™ junginys ne tik  padidina 
tirpalo klampumą, bet ir pagerina jo sąveikos 
su gleivine savybes.
Elektrolitai (Cl-, Na+, K+, Ca++ ir Mg++), būtini 
ląstelių biocheminiams procesams, padeda 
išlaikyti gerą fiziologinę akies paviršiaus būklę. 
NAVI®VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS 
sudėtyje yra alavijų. 
Alavijai yra žinomi dėl savo drėkinamųjų ir 
raminamųjų savybių. 
NAVI®VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS 
sudėtyje yra SCO® (stabilizuotas oksichloro 
kompleksas) specialus konservantas, išsau-
gantis buteliuke esančio tirpalo sterilumą. 
Veikiant šviesai, SCO® suskyla į komponentus, 
kurių natūraliai yra žmogaus ašarose, pavyz-
džiui, natrio chloridą, deguonį ir vandenį, todėl 
jis gerai toleruojamas.
INDIKACIJOS
NAVI®VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS  
padeda  palaikyti akių paviršiaus ir ašarų apa-
rato fiziologinę būklę.
NAVI®VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS 
užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą esant 
sausų akių pojūčiui, kurį sukelia patologinės 
arba nepatologinės sąlygos, susijusios su išo-
riniais veiksniais, pavyzdžiui, ilgu žiūrėjimu į 
televizoriaus ir kompiuterio ekraną, oro kon-
dicionavimu, dulkėmis, dūmų tarša, saulės 
spinduliais.
NAVI®VISION PLUS PAVARGUSIOMS AKIMS 
galima naudoti nešiojant visų rūšių kontak-
tinius lęšius. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
• Nusiplaukite ir gerai nusausinkite rankas.
•  Įsitikinkite, kad sandarus dangtelis yra nepa-

žeistas.
•  Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsukite 

viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsauginės 
juostelės.

•  Įlašinkite 1 ar 2 lašus į kiekvieną akį, pagal po-
reikį arba kaip pataria 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 dir-
ginimu, kuris išnyksta pamirksėjus.

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

kiamoje vietoje.
•  Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunaudoti 

per 90 dienų. 
•  Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinkamumo 

laikui.
•  Jei simptomai išlieka, kreipkitės į akių gydytoją. 
• 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)     D3NVPT136
15 ml   D15NVPT135

SASTĀVS
Nātrija hialuronāts 0,3 %, P-Plus, alveja 
(Aloe vera), kālija hlorīds, kalcija hlorīds, mag-
nija hlorīds, nātrija hlorīds, SCO® izotoniskā 
buferšķīdumā.
APRAKSTS
NAVI®VISION PLUS NOGURUŠĀM ACĪM ir 
atsvaidzinošs un lubricējošs šķīdums acīm, kas 
satur nātrija hialuronātu (0,3 %), iegūtu fer-
mentācijas procesa rezultātā, nevis dzīvnieku 
izcelsmes.
Nātrija hialuronāta darbību optimizē un pa-
garina P-Plus™ sinerģiskā iedarbība.
P-Plus™ ir ūdenī šķīstošs polimērs ar aizsarg-
plēvīti veidojošām un lubricējošām īpašībām. 
Nātrija hialuronāts kopā ar P-Plus™ ne tikai 
palielina šķīduma viskozitāti, bet arī uzlabo tā 
pieķeršanos gļotādai.
Šūnu bioķīmiskajiem procesiem svarīgu elek-
trolītu (Cl-, Na+, K+, Ca++ un Mg++) klātbūtne 
palīdz uzturēt acs virsmu labā fizioloģiskā 
stāvoklī.

NAVI®VISION PLUS NOGURUŠĀM ACĪM 
formula satur alveju, kas ir pazīstama ar savām 
mitrinošajām un nomierinošajām īpašībām.
NAVI®VISION PLUS NOGURUŠĀM ACĪM sa-
tur SCO® (Stabilised Complex Oxychloro) īpašu 
konservantu sistēmu, kas gādā par šķīduma 
sterilitāti pudelē. Nonākot gaismas iedarbībā, 
SCO® sadalās cilvēka asarās esošajos kompo-
nentos – nātrija hlorīds, skābeklis un ūdens, 
tādēļ tam ir ļoti laba panesamība.
INDIKĀCIJAS
NAVI®VISION PLUS NOGURUŠĀM ACĪM 
palīdz uzturēt acs virsmas un asaru aparāta 
fizioloģiskos apstākļus.
NAVI®VISION PLUS NOGURUŠĀM ACĪM 
nodrošina arī ātru un ilgstošu atvieglojumu, 
ja acu sausumu ir izraisījuši patoloģiski vai 
nepatoloģiski apstākļi, kas saistīti ar ārējiem 
faktoriem, piemēram, ilgstoša video ekrānu 
un monitoru iedarbība, gaisa kondicionēšana, 
putekļi, piesārņojuma dūmi, saules gaisma.
NAVI®VISION PLUS NOGURUŠĀM ACĪM var 
izmantot ar visu veidu kontaktlēcām.

35°C

5°C

LT  PAVARGUSIOMS AKIMS
NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI 
Sausų ir pavargusių akių simptomams palengvinti

LV  NOGURUŠĀM ACĪM
DABĪGI ACU PILIENI
Sausu un nogurušu acu simptomu mazināšanai

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