
Tik išoriniam naudojimui
SUDĖTIS
Arbatmedžio (pražangialapė mirtenė) eterinis aliejus, 
ramunėlių (taurusis didramunis) eterinis aliejus, D-pante-
nolis, alantoinas, taurinas ir išgrynintas vanduo.
APRAŠYMAS ir INDIKACIJOS
Jei Jūsų akys yra sausos, jos niežti ar sudirgusios, problemų 
priežastis gali būti ne akys, o akių vokai. Kasdienė akių vokų 
ir blakstienų higiena, naudojant NAVIBLEF® DAILY CARE, 
turi daug privalumų, įskaitant minėtų simptomų susilpni-
nimą.
NAVIBLEF® DAILY CARE nuo akių vokų veiksmingai pašalina 
perteklinę sekreciją, žiedadulkes ir pleiskanas, kurios padi-
dina dirginimo, blefarito dėl Demodex erkučių (akių vokų 
erkučių) ir užsikrėtimo bakterijomis ar sausų akių simptomų 
atsiradimo riziką.
NAVIBLEF® DAILY CARE rekomenduojama palaikomajai 
priežiūrai pacientams, kurie naudojo NAVIBLEF® INTENSIVE 
CARE putas  blefarito pažeistiems akių vokams valyti.
PAKUOTĖS
50 ml buteliukas su siurbliniu dalytuvu  F50ND263
5 ml buteliukas su siurbliniu dalytuvu  F5ND262
SAVYBĖS
NAVIBLEF® DAILY CARE - tai neriebios ir nedirginančios 
putos išoriniam naudojimui.
KAS YRA BLEFARITAS?
Tai yra lėtinis akių vokų uždegimas ir viena dažniausių bei 
pagrindinė akių diskomforto, paraudimo ir ašarojimo prie-
žastis. 
Kiti blefaritui būdingi akių simptomai yra deginimas, nie-
žėjimas, jautrumas šviesai ir dirginimas bei smėlio ir šiurkš-
tumo pojūtis akyse, kuris būna stipresnis prabudus. 
KAS YRA SAUSOS AKYS
Tai ašarų plėvelės funkcijos sutrikimas dėl ašarų stokos ar 
per intensyvaus jų išgarinimo, galintis sukelti pažeidimus 
voko vidiniame ir akių paviršiuje. 
AKIŲ OPERACIJOS ATVEJU
Prieš ir po akių operacijos yra rizika, kad išsivystys akių ir 
blakstienų infekcija, todėl svarbu vadovautis akių gydytojo 
rekomendacijomis dėl higienos ir priežiūros.

Tikai ārīgai lietošanai

SASTĀVS
Tējas koka eļļa (Melaleuca Alternifolia), romiešu kumelītes 
eļļa (Anthemis Nobilis), D-pantenols, alantoīns, taurīns un 
attīrīts ūdens.
APRAKSTS un INDIKĀCIJAS
Sausu vai iekaisušu acu gadījumā problēmas cēlonis bieži 
vien var būt saistīts ar acu plakstiem nevis acīm. Ievērojot 
acu plakstu un skropstu ikdienas higiēnu ar NAVIBLEF® 
DAILY CARE, iespējams samazināt šādus simptomus. 
NAVIBLEF® DAILY CARE efektīvi notīra lieko sekrētu, zied-
putekšņus un citus kairinātājus, kas var pastiprināt iekai-
suma risku, plakstu ērcītes Demodex izraisītu blefarītu vai 
bakteriālu invāziju, vai sausas acs simptomus.
NAVIBLEF® DAILY CARE ieteicams lietot acu plakstu kop-
šanai pacientiem pēc blefarīta simptomu mazināšanas ar 
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE.
IEPAKOJUMS
50 ml pudele ar sūkni  F50ND263
5 ml pudele sūkni  F5ND262
ĪPAŠĪBAS
NAVIBLEF® DAILY CARE ir ārīgai lietošanai paredzēts pro-
dukts, kas nav taukains un kairinošs.
KAS IR BLEFARĪTS?
Blefarīts ir acu plakstu malu iekaisums, un tā ir viena no 
visbiežāk sastopamajām acu saslimšanām. Tas visbiežāk 
ir arī cēlonis acu diskomfortam, apsārtumam, asarošanai. 
Blefarīta simptomi ir arī dedzināšana, nieze, jutīgums pret 
gaismu, svešķermeņa sajūta, kas vairāk novērojami pēc 
pamošanās. 
KAS IR SAUSA ACS?
Asaru plēvītes problēmas veidojas asaru deficīta vai pastip-
rinātas asaru iztvaikošanas gadījumā, kas var radīt acs virs-
mas bojājumu. 
ACU ĶIRURĢIJA
Pirms vai pēc acu ķirurģiskām procedūrām iespējams acu 
plakstu un skropstu infekcijas risks, tādēļ ir svarīgi ievērot 
speciālistu padomus acu higiēnas nodrošināšanai.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 1 2 3 4
 1 -  Prieš putų naudojimą nusiplaukite rankas, po to pirštų 

galiukus nuvalykite  NAVIBLEF® DAILY CARE.
2 -  Paspauskite siurblinį dalytuvą ir užpurkškite putų ant 

švarių pirštų galiukų. Jei putos naudojamos prieš operaciją 
arba po jos, putas rekomenduojama užpurkšti ant sterilaus 
tampono.

3 -  Užsimerkite ir švelniai, sukamaisiais judesiais įtrinkite 
akies voką ir blakstienas NAVIBLEF® DAILY CARE. Naudo-
jimo metu nelieskite akių ir neatsimerkite. Prieš atsimerk-
dami leiskite putoms nudžiūti, kad priemonės nepatektų į 
akį. Putas palikite maždaug 60-80 sekundžių.

4 -  Po kiekvieno panaudojimo blakstienas ir akių vokus 
nuplaukite šiltu vandeniu.

Pastaba. Tuos pačius veiksmus atlikite su kita akimi.
Naudokite 2-3 kartus per dieną ilgalaikei akių vokų ir blaks-
tienų priežiūrai ir higienai.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Visada prieš naudojimą ir po jo nusiplaukite rankas.
•  Prieš putų naudojimą išsiimkite kontaktinius lęšius. Prieš vėl 

įsidėdami kontaktinius lęšius įsitikinkite, kad pašalinti visi 
putų likučiai.

• Naudojimo metu būkite užsimerkę.
• Putos skirtos naudoti ant akių vokų ir blakstienų. 
  Nenaudokite tiesiai ant akių.
• Tik išoriniam naudojimui.
• Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
• Nenaudoti jaunesniems kaip 3 metų vaikams.
•  Akių srityje naudokite hipoalerginę kosmetiką ir losjoną 

jautriai odai.
•  Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai putų 

sudedamajai daliai.
•  Jei pasireiškia dirginimas, nedelsdami nutraukite putų 

naudojimą, akis nuplaukite vandeniu ir, jei dirginimas neiš-
nyksta, kreipkitės į akių gydytoją.

•  Po pirmojo atidarymo praėjus 6 mėnesiams, tirpalo likutį 
sunaikinkite.

• Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui.
LAIKYMAS
•  Laikyti sausoje vietoje, žemesnėje kaip 35 °C temperatūroje.

LIETOŠANAS VEIDS

 1 2 3 4
 1 -  Pirms putu uzklāšanas nomazgājiet rokas, tad notīriet 

pirkstu galus ar  NAVIBLEF® DAILY CARE.
2 -  Nospiediet sūkni un uzklājiet putas uz tīriem pirkstu 

galiem. Ja lietojat putas pirms vai pēc ķirurģiskas operā-
cijas, tās ieteicams uzklāt uz sterilas marles.

3 -  Aizveriet aci un iemasējiet NAVIBLEF® DAILY CARE putas 
uz acs plakstiem un skropstām. Aplikācijas laikā neatve-
riet aci un nepieskarieties tai. Atstājiet putas uzklātas 
apmēram 60 līdz 80 sekundes.

4 -  Pēc aplikācijas noskalojiet acs plakstus un skropstas ar 
siltu ūdeni.

Atkārtojiet to ar otru aci.
Lietojiet putas 2 - 3 reizes dienā acu plakstu un skropstu 
higiēnas uzturēšanai ilgtermiņā.
PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ
• Vienmēr nomazgājiet rokas pirms un pēc putu lietošanas. 
•  Izņemiet kontaktlēcas pirms putu uzklāšanas. Pārliecinie-

ties, ka acis ir pilnībā attīrītas no putām vai citiem atliku-
miem pirms ievietojat lēcas atpakaļ. 

• Aplikācijas laikā turiet acis aizvērtas.  
•  Šis produkts ir paredzēts lietošanai uz plakstiem un 

skropstām. Nelietot tieši acīs. 
• Tikai ārīgai lietošanai.
• Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
• Nelietot bērniem līdz 3 gadu vecumam.
•  Produkta lietošanas periodā lietojiet hipoalerģiskus acu 

kosmētikas līdzekļus. 
•  Nelietot, ja zināma paaugstināta jutība pret kādu no pro-

dukta sastāvdaļām. 
•  Ja parādās kairinājums, tūlīt pārtrauciet lietošanu, noska-

lojiet acis ar ūdeni un konsultējieties ar acu ārstu, ja kairi-
nājums turpinās. 

•  Nelietojiet produktu, ja kopš pirmās atvēršanas pagājuši 
vairāk kā 6 mēneši. 

• Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.
UZGLABĀŠANA
• Uzglabāt sausā vietā, līdz 35°C temperatūrā.

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

Izplatītājs: SIA „G. Miežis Ārsts“ 
Mūkusalas iela 51
Rīga LV-1004
Tel.: 8 000 9900, www.miecys.lv
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PUTOS AKIŲ VOKAMS
AKIŲ TRAIŠKANOMS VALYTI

PUTAS ACU PLAKSTIEM
ATTĪRĪŠANAI NO IZDALĪJUMIEM
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