
Tik išoriniam naudojimui
SUDĖTIS
D-pantenolis, tikrasis alavijas, taurinas, arbatmedžio (pra-
žangialapė mirtenė) eterinis aliejus, ramunėlių (taurusis 
didramunis) eterinis aliejus, ramunėlių kvapioji medžiaga 
ir išgrynintas vanduo.
APRAŠYMAS ir INDIKACIJOS
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE - higienai bei gausių traiš-
kanų ir pleiskanų pašalinimui nuo blakstienų ir akių vokų. 
Traiškanų ir pleiskanų atsiranda dėl uždegiminio proceso, 
kurį sukelia blefaritas ir blefarokonjunktyvitas, bakterijos 
ar Demodex erkutės (akių vokų erkutės), akių sausumas, 
kontaktinių lęšių nešiojimas ar akių operacijos.
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE gali padėti sumažinti akių 
vokuose ir blakstienose esančių bakterijų ir Demodex erku-
čių sukeliamos infekcijos riziką prieš ir po akių operacijos.
PAKUOTĖS
50 ml buteliukas su siurbliniu dalytuvu  F50NI265
5 ml buteliukas su siurbliniu dalytuvu  F5NI264
SAVYBĖS
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE - tai neriebios ir nedirginan-
čios 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, 
niežėjimas, jautrumas šviesai ir dirginimas bei smėlio ir 
šiurkštumo pojūtis akyse, kuris būna stipresnis prabudus.
Blefaritas yra lėtinė liga, kuri nėra išgydoma. Būtinas 
ilgalaikis gydymas, higiena ir priežiūra, kad liga būtų kon-
troliuojama bei išvengta vėlesnių su tokia būkle susijusių 
komplikacijų. 

Tikai ārīgai lietošanai
SASTĀVS
D-pantenols, alveja (Aloe vera), taurīns, tējas koka eļļa 
(Melaleuca Alternifolia), romiešu kumelīte (Anthemis Nobi-
lis), kumelītes aromatizētājs, attīrīts ūdens.
APRAKSTS un INDIKĀCIJAS
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE ir paredzēts higiēnai un stipru 
izdalījumu un aplikuma notīrīšanai no acs plakstiem un 
skropstām, ja tie radušies blefarīta un blefarokonjunktivīta 
gadījumā, kad savairojušās baktērijas vai plakstu ērcītes 
Demodex, sausas acs, kontaktlēcu valkāšanas vai acs ķirur-
ģisku procedūru gadījumā. 
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE var palīdzēt mazināt infekciju 
risku, ko izraisa baktērijas, plakstu ērcītes Demodex savai-
rošanās uz plakstiem un skropstām, arī pirms un pēc acu 
ķirurģiskām operācijām.
IEPAKOJUMS
50 ml pudele ar sūkni  F50NI265
5 ml pudele ar sūkni  F5NI264
ĪPAŠĪBAS
NAVIBLEF® INTENSIVE CARE ir ārīgai lietošanai paredzēts 
produkts, 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, niezēšana, jutīgums 
pret gaismu, svešķermeņa sajūta, kas vairāk novērojami pēc 
pamošanās. 
Blefarīts ir hroniska saslimšana, kas parasti prasa ilgtermiņa 
ārstēšanu, higiēnu un tās uzturēšanu, lai novērstu iespēja-
mas komplikācijas.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

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

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

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

3 -  Užsimerkite ir švelniai, sukamaisiais judesiais įtrinkite 
akies voką ir blakstienas NAVIBLEF® INTENSIVE CARE. 
Naudojimo metu nelieskite akių ir neatsimerkite. Prieš 
atsimerkdami leiskite putoms nudžiūti, kad jų nepa-
tektų į akį. Putos turi išlikti įtrintos ne trumpiau kaip 3-5 
minutes.

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

Pastaba. Tuos pačius veiksmus atlikite su kita akimi.
Kad poveikis būtų maksimalus, naudokite 2-3 kartus per 
dieną 7-14 dienų.
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. Nenau-

dokite 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 
neišnyksta, 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® INTENSIVE 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® INTENSIVE CARE 
putas uz acs plakstiem un skropstām. Aplikācijas laikā 
neatveriet aci un nepieskarieties tai. Ļaujiet putām 
nožūt pirms atverat aci, lai izvairītos no putu iekļūšanas 
acī. Atstājiet putas uzklātas vismaz 3 līdz 5 minūtes.

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

Atkārtojiet to ar otru aci.
Efektīvākai iedarbībai lietojiet putas 2 - 3 reizes dienā 7 līdz 
14 dienas.
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.

PUTOS BLEFARITO PAŽEISTIEMS AKIŲ VOKAMS
PADEDA PAŠALINTI TRAIŠKANAS IR PLEISKANAS NUO AKIŲ VOKŲ IR BLAKSTIENŲ 
ATSIRADUSIAS DĖL BAKTERIJŲ IR DEMODEX ERKUČIŲ

PUTAS ACU PLAKSTIEM BLEFARĪTA GADĪJUMĀ.
PUTAS ACU PLAKSTU UN SKROPSTU ATTĪRĪŠANAI NO IZDALĪJUMIEM UN APLIKUMA, 
JA SAVAIROJUŠĀS BAKTĒRIJAS VAI ĒRCĪTES DEMODEX.

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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