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ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
µε υαλουρονικό υψηλού µοριακού βάρους

ιατροτεχνολογικό προϊόν
µε κλινικά αποδεδειγµένη
αποτελεσµατικότητα

φυσική λύση για όλα
τα προβλήµατα των µατιών

σε µια σταγόνα

Για ξηρά, ερεθισµένα, κόκκινα
και κουρασµένα µάτια

ΓΡΗΓΟΡΗ
∆ΡΑΣΗ

∆ΙΑΡΚΗΣ
ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΓΗ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ
& ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ



∆ΡΑΣΗ
Οι οφθαλµικές σταγόνες Optavid® έχουν ευεργετική 
επίδραση στα µάτια. Καταπραΰνουν και λιπαίνουν τα 
ξηρά µάτια, ενυδατώνουν, διατηρούν και προστατεύουν 
την επιφάνεια των µατιών. Βοηθούν στην 
αποκατάσταση του λεγόµενου δακρυϊκού υµένα και έτσι 
αποτρέπουν τα δυσάρεστα συµπτώµατα ξηροφθαλµίας.
Οι οφθαλµικές σταγόνες Optavid® περιέχουν 
υαλουρονικό 0,10% υψηλού µοριακού βάρους, 
εκχυλίσµατα ανθέων αραβοσίτου και χαµοµηλιού σε 
απεσταγµένο νερό, τα οποία καταπραΰνουν τον 
ερεθισµό, την ερυθρότητα και την πρήξιµο των 
βλεφάρων και βοηθούν αποτελεσµατικά στα 
συµπτώµατα επιπεφυκίτιδας.
Οι σταγόνες Optavid® δηµιουργούν ένα ελαστικό, 
διαφανές προστατευτικό φιλµ στον κερατοειδή, 
προστατεύοντας το µάτι από επιβλαβείς εξωτερικές 
επιδράσεις, αλλεργιογόνα και ελεύθερες ρίζες.
    

Στείρο διάλυµα για τη συντήρηση, την ενυδάτωση, 
την προστασία και την αναγέννηση των µατιών
µε φυσιολογικό pH, χωρίς συντηρητικά.
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1% Το 99% των ασθενών που πάσχουν 
από σύνδροµο ξηροφθαλµίας 
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θολή όραση σε σύγκριση µε άλλες 
οφθαλµικές σταγόνες.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Υψηλής τεχνολογίας OSD
(Ophthalmic Squeeze Dispenser)

µέθοδος συσκευασίας, που διασφαλίζει:
ότι η µικροβιολογική σταθερότητα των 
σταγόνων εγγυάται την στειρότητα του 
διαλύµατος έως και 3 µήνες µετά το άνοιγµα
την εύκολη και απλή λειτουργία
µεταβλητή δοσολογία, εξαρτώµενη από την 
πίεση
ότι ανταποκρίνεται στα πιο απαιτητικά 
πρότυπα της φαρµακευτικής βιοµηχανίας

Το σύστηµα ελατηριωτών βελόνων εµποδίζει 
την είσοδο µικροοργανισµών µετά από κάθε 
χρήση σταγόνας και σε συνέργεια µε το φίλτρο 
διατηρεί το διάλυµα µικροβιολογικώς σταθερό 
και στείρο χωρίς συντηρητικά µέχρι και 3 
χρόνια!

FILTER
Provides sterile filtration

APPLICATOR

SPRING
HOUSING

SAFETY NEEDLE
prevents the entry of

microorganisms



 

Για ξηρά, ερεθισµένα, κόκκινα
και κουρασµένα µάτια

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
µε υαλουρονικό υψηλού µοριακού βάρους

Περιέχει:
Υαλουρονικό οξύ υψηλού µοριακού βάρους το οποίο 
ενυδατώνει, λιπαίνει, αναζωογονεί τα µάτια, αντικαθιστά τη 
µεµβράνη δακρύων και δηµιουργεί µια µακρόχρονη 
αίσθηση ανακούφισης.
Εκχύλισµα ανθέων αραβοσίτου, από ποικιλία που έχει 
αντιβακτηριακές & αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες και που έχει 
αποδειχθεί ότι βοηθάει στην φλεγµονή των µατιών, στην 
ερυθρότητα, στο πρήξιµο των βλεφάρων και στην 
ανακούφιση των συµπτωµάτων της επιπεφυκίτιδας. 
Περιέχει φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες και βιταµίνη Α σε ίχνη 
που συµβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των µατιών.
Εκχύλισµα ανθέων χαµοµηλιού, το οποίο έχει ιδιαίτερες 
αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες και αντιαλλεργική δράση, 
µειώνει τον ερεθισµό, την ερυθρότητα, τη φλεγµονή και 
αναζωογονεί τα κουρασµένα µάτια. Βοηθά αποτελεσµατικά 
µε τα συµπτώµατα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας.
Οι σταγόνες Optavid® δεν περιέχουν συντηρητικά και 
είναι ασφαλείς για µικρά παιδιά, για όλες τις ηλικίες 
και για µακροχρόνια χρήση.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Για ασθενείς µε γλαύκωµα οι οποίοι, εκτός από σταγόνες για 
τη θεραπεία του γλαυκώµατος, πρέπει επιπλέον να 
χρησιµοποιούν οφθαλµικές σταγόνες χωρίς συντηρητικά για 
να αποφευχθεί η πρόκληση επιπλέον ερεθισµού των µατιών
Για αλλεργίες
Για χρήστες όλων των τύπων φακών επαφής
Για παιδιά
Μετά από επέµβαση
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