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KI]LLAI\MA TALIMATI

REIRESH TEARS lubrikant gdz damlnsr
Gdze damlatrhr.

Ethin Madde: Sodyum karboksimetilseliiloz.
Yardtmu Maddeler: Oksikloro kompleks (Purite), borik asit, sodyum borat dekahidra!
sodyum kloriir, potasyum klortir, kalsiyum kloriir dihidrat magnezyum klor0r heksahidrat
sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLAITIMA TALIMATIM dikkatlice
okuyunuz, giinkfl sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

o Bu htllanma talimatmt saHaytruz. Daho sonra tefuar ohtrnoya ihtiyag &tyabilirsiniz.
o EEer ilave sorularrntz olursa, liltfen dofuorunuzaveya ecz(rctruza daruStntz.
o Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalannovermeyiniz.
o Bu ilacm htllarumt srasmda, dohora veya hastarcye gittifiinizde doborwruza bu

i lau htl I andt fi run sdyley iniz.
oBu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda sire hnerilen dozun dqmdo

doz

Bu Kullanma Talimahnda :

1. REFRESH TEARS nedirve ne iqin kullanthr?
2. REFkESH TEARS'r hullanmadan 6nce dihhat edilnusi gerehenler
3. REFRESH TEARS nasl kullaruhr?
4. Olost yan etkiler nelerdir?
5. REFRESH TEARS\n saklanmast

Baghklarr yer almaktadlr.

1. REFRESH TEARS nedir ve ne igin kullanrlrr?

REFRESH TEARS, 15 ml'lik LDPE (dtiS0k dansiteli polietilen) giqelerde kullanrma sunulan

1 bir gdz damlasrdr, etkin madde olarak sodyum karboksimetilseliiloz igermektedir.v
REFRESH TEARS'm etki mekanizrnasr tamamen mekaniktir. Gdz iuznyinde kayganlagtrncr
ve nemlendirici etkisi bulunmaktadrr.

REFRESH TEARS, kuru gdz sendromu (keratokonjunktivitis sicca) ve 96z yagr azh$rnrn

bulundu[u durumlarda kullanrhr.

2. REFRESH TEARS'I kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

REFRESH TEARS'I agafrdaki durumlarda KULLAI\IMAYII\IZ

ilacrn bilegimindeki maddelerden herhangi birine kargr alerjiniz var ise ve bebeklerle 3 yagrn

altrndaki gocuklarda kullanmayrnz.
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RBrRESH TEARS'I aga[rdaki durumlarda Oiro<all.i KULLANTYIZ

G0,zde aSn, g6rmede de[igiklik, krzankhprn ve tahrigin devam etmesi durumunda ya da durum
ktitiilegirse veya 72 saatten uzun siirerse, ilacm kullanrmr kesip doktorunuza bagvurunuz.
Soltisyonun rengi de[igir ya da bulanrklagrrsa kullamlmayrnrz.

Bir bagka ok0ler ilacrn birlikte kullamlmasr durumundq siiz konusu ilaq REFRESH TEARS
damlatrlmadan I 5 dakika tince uygulanmaltdrr.

Harici kullanrm igindir. Bulagmayr dnlemek igin damlaltfm ucunu herhangi bir yiizeye
de[dirilmeyiniz. Kullandrktan sonra gigenin kapaprnr kapatnrz.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorunuza
danrgmz.

REtrRESH TEARS'In yiyecekve igecek ile kullanrlmasr

REFRESH TEARS'In yiyecek ve igecekler ile etkilegmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

ilaq kullanmadan drrce dohorunuzaveya eczac,n za daruSmrz.

ilacrn kullammrn4 hekim tarafindan risk/yarar oram de$erlendirilerek karar verilmelidir.

Tedavi srasmda hamile oldufiunuzu fark ederseniz hetnen dohorumtza veya ecz(rcrn zc,

daruSmtz.

Emzirme

ilaorn kullammrn4 hekim tarafindan risk/yarar oram de[erlendirilerek karar verilmelidir.

ilas hilanmadan 6nce dohontnuzoveya ecz(rcrnaa doruSmtz.

Arag ve makine kullanrmr
(/ 

Di[er goze uygulanan ilaglarda oldu[u gibi, REFRESH TEARS damlatrldrktan sonra

gdziiniizde bulanrkhk olugur ise, arag ya da makine kullanmadan 6nce g6rmenizin netlegmesini

bekleyiniz.

REFRESH TEARS'In igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli
bilgiler

REFRESH TEARS'In bilegiminde dozu veya uygulama yolu nedeniyle 6zel uyan gerektiren

herhangi bir yardrmcr madde bulunmamaktadrr.

Di[er ilaglar ile birlikfe kullanrmr

Bir bagka okuler ilacrn birlikte kullamlmasr durumund4 s6z konusu ilag REFRESH TEARS
damlatrlmadan 15 dakika 6nce uygulanmahdrr
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E{er regeteli yada regetesiz herhangi bir ilaa Su anda htllonryorsanz veya son zamanlarda
htllandmtz ise liitfen doHorunuza veya ecz(rctruza bunlor hakhnda bilgi veriniz.

3. REFRESH TEARS nasrl kullanrlrr ?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkhfir igin talimatlar:

Doktor tara ndan baSka gekilde tinerilmedikge, etkilenen gtize gerektikge veya giinde 4 kez I
ya da2 damla uygulanr. Her tip kontakt lens ile birlikte kullanrlabilir. $ige agrldrktan sonra, 4
hafta iginde kullanrlmahdr. Her kullammdan sonra kapa[r kapatrlmahdrr.

Uygulama yolu ve metodu:

,g\ 'ffi o=*_s

\,

l. ilacrnzr kullanmadan 6nce ellerinizi yrkayrn. Boynunuzu geriye alm ve tavana bakrn.

2. Alt giiz kapafrnzr kiigiik bir cep oluqacak gekilde yava$ga gekin.

3. $igeyi ters gevirin ve tedavi uygulanmasr gereken her g6ze birer damla gelecek gekilde

srkm.
4. Gdz kapa[rnrzr brakrn ve gdzlerinizi 30 saniye stireyle kapalt tutun.

Damla gtiziintiziin igine damlamazsa bir kez daha deneyin.

De[igik yag gruplarr:
Qocuklarda kullanlmt:
Bebeklerde ve 3 yagrn altrndaki gocuklarda kullanmayrnz.

Yaghlarda kullantmt:
Yaghlarda kullanrmr ile ilgili 6zel bir bildirim bulunmamakadrr.

OzeI kullanrm durumlan :
Bdbrek/trkraci[er yetmez li$ :

BtibrekAturaci[er yetmezli$i ile ilgili 6zel bir bildirim bulunmamaktadrr.

Efier REFRESH TEARS'w etkisinin gok gilqlil veya zaytf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

doHorunuz veya eczac truz ile konusunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla REF|RESH TEARS kullandrysanz

REFRESH TEARS'dan htllanmaruz gerekendenfazlasmt htllanmqsantz bir doHor veya eczac,

ile konusunuz.

REFRESH TEARS'I kullanmayr unutursanrz

Unutulan dozlart dengelemek igin grfi doz almaymtz.
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REFRESH TEARS ile tedavi sonlandrnldr[rnda olugabilecek etkiler

REFRESH TEARS ile tedavi sonlandrnldr[rnda olugabilecek herhangi bir etki
bulunmamaktadrr

4. Olasr yan etkiler nelerdir ?

Tiim ilaglar gibi REFRESH TEARS'rn igeri$inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Yan etkiler aga[rdaki kategorilerde g6sterildi[i qekilde sralanmrgtrr:

Qok yaygrn: l0 hastanrn en az f inde gdriilebilir
Yaygrn: 100 hastanrn I'i ila l0'u arasrndaki kigide gdriilebilir
Yaygrn olmayan: 1.000 hastanrn I'i ila 10'u arasmdaki kigi sayrsrnda gtiriilebilir
Seyrek 10.000 hastanrn I'i ila lO'u arasrndaki kigi sayrsrnda giirtilebilir

Qok seyrek: 10.000 hastanrn birinden az kigide gdrtilebilir
Srkhgr bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

U Yaygrn yan etkiler:
- Giizde tahrig
- Yanma ve rahatszltk
- Gtirme bozuklu[u

Yaygrn olmayan yan etkiler:
- G0zde krzarrkhk
- GOz bdlgesinde gigme

- Gtizde aln
- Yabancr cisim varmrg hissi
- Bulanrk gtirme
- Gdzde akmtt
- Gdzde kagmtt
- Giiz kapa[rda ktzankltk

Pazarlama sonrasr deneyimler
Srklrk derecesi bilinmeyen yan etkiler: G6zde krzarrkhlq gdzde gigme belirtileri ile birlikte
gtiz alerjisi datril agrn duyarhhlq 96z kapa[rnda iidem veya gdz kapalrda kzankltk

Yan etkilerin raporlanmasr
Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminia @zacrnrz veya hemgireniz ile konugunuz. Aynca kargrlaqh$mfl yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna t*layarak ya da

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrnr arayarak Ttirkiye Farmakovijilans Merkezi

lTUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu[unuz ilacrn
giivenlili$ hakkrnda dil:nfazla bilgi edinilmesine katkt sa$amrq olacaksrnrz.

E$er bu htllanma talimatmda bafui gegmeyen herhangi bir yan etki ile korSilaSrsaruz
dohontnuzu veya eczctctrun bilgilendiriniz.
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5. REFRESH TEARS'In saklanmasr

REFRESH TEARS'r qocuHum gdremeyece{i, erisemeyecedi yerlerde ve ambalajmda
soHaytruz.

25oC'nin altrnda, oda srcakh$rnda saklaynz.
$ige agrldrktan sonra, 4hafta iginde kullanrlmahdrr.
Her kullanrmdan sonra kapa[r kapatrlmahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.

Anbalajdaki son hilanma tarihinden sonra REFRESH TEARS\ htllonmcyrruz.

Ruhsat sahibi:
Allergan itagtan Ticaret A.$.
Eski Biiytikdere Cad. lzPlazaGizY:at: 12

Maslak-$isli, 34398 isreNguL
\.z o2t236s sooo

0212290 72 lt

Oretimyeri:
Allergan Sales LLC
Waco, Texas/ABD

Bu kullanma taliman ....-.. tarihinde onaylanmqfir.
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