
Artelac® Nature 

 

Vartojimo paskirtis: 

Ilgalaikis akių drėkinimas ir sudirgimo malšinimas. 

Kas yra Artelac® Nature? 

Artelac® Nature - tai geltonai rudi akių lašai, kurių sudėtyje yra 0,1 % akišveičių 
ekstrakto ir 0,24 % hialurono rūgšties (natrio hialuronato).  

Šie akių lašai ilgam numalšina sudirgusias akis. 

Artelac® Nature akių lašai yra be konservantų ir nesukelia pripratimo. 

Šie akių lašai puikiai toleruojami ir tinka ilgalaikiam vartojimui. Jie greitai padengia 
akies paviršių ir gali būti vartojami taip dažnai kiek reikia. 

Kam skirtas Artelac® Nature? 

Artelac® Nature pirmiausiai pasirenkamas mūsų produktas ilgalaikiam akių 
drėkinimui ir sudirgimo malšinimui. 

Kada vartoti Artelac® Nature? 

Artelac® Nature sudėtyje yra akišveičių ekstrakto, kuris šalina akių paraudimą ir 
numalšina sudirgusias akis, taip pat natūralios drėkinamosios medžiagos – hialurono 
rūgšties (natrio hialuronato), kurios būna sveikos žmogaus akies struktūrose ir 
natūralioje ašarų plėvelėje. 

Esant akių įtampai dažnai pasireiškia akių sudirgimas – niežtinčios akys dienos ir 
nakties metu, ašarojimas, akių paraudimas, akių skausmas, miglotas matymas, 
jautrumas šviesai; parausta junginė. 

Artelac® Nature akių lašai veikia iškart ir jau po pirmo lašo nuramina Jūsų akis. 

Kaip dažnai ir kaip ilgai reikia vartoti Artelac® Nature? 

Lašinkite po 1–2 Artelac® Nature lašus į akį pagal poreikį. Galite jį vartoti kiekvieną 
dieną tiek kartų, kiek pageidaujate. Vartojimo trukmės apribojimų nėra. 

Kaip vartoti Artelac® Nature? 

Dėl patentuoto Artelac® Nature pumpavimo mechanizmo akių lašai yra be 
konservantų. 

Bendrieji reikalavimai: prieš kiekvieną vartojimą nusiplaukite rankas. Stenkitės, kad 
buteliuko galiukas nesiliestų su pirštais ar akimis, nes galite užteršti tirpalą arba 
susižaloti.  
 
 



 

1. Kiekvieną kartą, prieš vartodami, sukamuoju 
judesiu nuimkite skaidrų baltą apsauginį 
dangtelį. 
 

 

2.  Dėmesio! Vartojant pirmą kartą arba kurį 
laiką nevartojus: 
apverskite buteliuką ir spauskite tiek kartų, kol 
nulašės lašas. 
 
 

 

3. Laikykite buteliuką kaip pavaizduota:   
uždėkite nykštį ant ergonomiškos nykščio 
atramos, o kitais pirštais suimkite buteliuko 
apatinę dalį. Du pirštai turėtų laikyti buteliuko 
dugną. 

 

4. Apverskite buteliuką. Šiek tiek atloškite 
galvą. Laisvos rankos pirštu švelniai patraukite 
apatinį voką į apačią, laikykite buteliuką 
vertikaliai virš akies. Švelniai paspauskite 
pumpavimo mechanizmą, kad į akį įlašintumėte 
vieną lašą. 
 
Įsilašinę užmerkite akį ir pamirksėkite, lad lašas 
optimaliai pasiskirstytų ant akies paviršiaus.  
 
 

5. Po vartojimo nedelsdami nukratykite lašų likučius ir uždėkite ant buteliuko 
skaidrų baltą apsauginį dangtelį. 

 



Iš buteliuko galima išlašinti visą nurodytą tirpalo kiekį. Baigus vartoti, dėl buteliuko 
dizaino jame lieka nedidelis tirpalo kiekis. 
 
Kada nevartoti Artelac® Nature? 

Nevartokite produkto, jei esate jautrūs kuriai nors iš jo sudedamųjų dalių. 

Svarbi informacija apie Artelac® Nature vartojimą 

Labai retais atvejais buvo pranešta apie padidėjusio jautrumo reakciją. Tokiais atvejais 
vartojimą reikia nutraukti. Jeigu jaučiate nuolatinį diskomfortą ar dirginimą, nutraukite 
šio produkto vartojimą ir pasikonsultuokite su savo gydytoju.  

• Įsidėmėkite, kad prieš pirmąjį vartojimą arba kurį laiką nevartojus, 
papumpuokite buteliuką kol pasirodys lašas. Pumpuojant buteliuką laikykite galiuku 
žemyn. 
• Nelieskite akies paviršiaus buteliuko galiuku, nes galite pažeisti akies paviršių 
arba užteršti tirpalą. 
• Po pirmojo buteliuko atidarymo nesidalinkite juo su kitais. 
• Neatsargus ir ne pagal instrukciją vartojimas produktas gali išslysti iš rankų ir 
sužaloti akį. 
• Pavartoję, nukratykite lašų likučius. 
• Prieš vartojimą išsiimkite kontaktinius lęšius. 
• Prieš vartodami kitą akims skirtą produktą arba prieš kontaktinių lęšių įsidėjimą 
palaukite apytiksliai 15 minučių. 
• Medicinos priemonę išmeskite po 6 mėnesių nuo pirmojo atidarymo. 
• Nevartokite pasibaigus galiojimo laikui. 
• Nevartokite, jei pažeista pakuotė ar buteliukas. 
• Artelac Nature buteliukas turi smulkių plastikinių dalių, kurias gali praryti maži 
vaikai. Todėl, dėl uždusimo pavojaus,  Artelac Nature turi būti laikomas vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 
• Artelac Nature lašui nukritus ant Jūsų drabužio, toje vietoje gali pakisti drabužio 
spalva. 
 
Kaip laikyti Artelac® Nature? 
Laikyti 2–25°C temperatūroje. 

Buteliuko dizainas užtikrina, kad Artelac® Nature būtų galima vartoti 6 mėnesius po 
atidarymo. 

Pakuotė: 

Artelac® Nature tiekiamas 10 ml akių lašų pakuotėse. 

Platintojas: UAB PharmaSwiss, Užnerio g. 1, 47484 Kaunas 

®/™ yra „Bausch & Lomb Incorporated“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių 
ženklai. 
 
www.artelac.lt 
www.bausch.lt 


