
Artelac® Nighttime Gel? 

Artelac® Nighttime Gel yra akių gelis. 1 g produkto yra 2 mg karbomero, vidutinės 
grandinės trigliceridų, taip pat sterilaus vandens, sorbitolio ir natrio hidroksido.  
Cetrimidas naudojamas kaip konservantas. 
 
Kaip vartoti Artelac® Nighttime Gel?  

Artelac® Nighttime Gel yra didelio klampumo visus tris ašarų plėvelės sluoksnius 
palaikantis gelis, užtikrinantis ilgalaikį akies paviršiaus drėkinimą ir apsaugą esant 
sausų akių pojūčiui. 
 
Pavartojus Artelac® Nighttime Gel, iš pradžių matomas vaizdas būna miglotas, kol 
gelis pašalinamas mirksint, todėl daugelis žmonių vartoja šį produktą prieš miegą.  
 
Kam skirtas Artelac® Nighttime Gel? 
 
Artelac® Nighttime Gel geriausiai tinka norint suteikti papildomą apsaugą ašarų 
plėvelei, įskaitant labai svarbų paviršinį lipidų sluoksnį. Taip užtikrinamas maksimalus 
simptomų malšinimas ir drėgmės sulaikymas akies paviršiuje. Produktas sukelia 
raminamąjį poveikį akims ir kartu sulaiko drėgmę, taip ilgam panaikindamas sausumo 
pojūtį. Šis produktas puikiai tinka žmonėms, patiriantiems sausų akių simptomus, 
pavyzdžiui, nuovargį, įtampą, smėlio ir deginimo pojūčius ir (arba) pernelyg gausų 
ašarojimą. Šis produktas gali būti vartojamas kartu su kitais akių sausumą 
mažinančiais produktais siekiant papildomos apsaugos. 
 
Akių sausumą sukelia: 

- išoriniai veiksniai, ilgas naudojimasis kompiuteriu, oro kondicionieriai, šildymas, 
cigarečių dūmai, vėjuotas oras ir kontaktiniai lęšiai; 

- kiti veiksniai, pavyzdžiui, tam tikri vaistai (kontraceptinės tabletės, 
antihistamininiai preparatai, beta-blokatoriai, antispazminiai vaistai, šlapimo 
išsiskyrimą skatinantys vaistai) bei tam tikros ligos, skatinančios akių sausumo 
atsiradimą. 

 
Kaip dažnai derėtų vartoti Artelac® Nighttime Gel? 

Jei pageidaujate produktą vartoti naktį, lašinkite po vieną Artelac® Nighttime Gel gelio 
lašą į akį likus 15 min. iki miego, arba galite lašinti nuo 3 iki 5 ar daugiau lašų per 
dieną. 
 
 
 
 
 
 
 



Kaip vartoti Artelac® Nighttime Gel? 
 

 

1. Kaskart prieš vartodami, nuimkite 
apsauginį dangtelį nuo tūbelės 
galiuko 
 

 

2. Šiek tiek atloškite galvą, laisvos 
rankos pirštu truputį patraukite 
apatinį akies voką į apačią ir 
laikykite tūbelę vertikaliai virš akies, 
snapelį nukreipę į apačią. Tada 
švelniai suspauskite tūbelę ir 
išspauskite vieną gelio lašą.  
 

 

3. Kiekvieną kartą pavartoję produkto, 
vėl uždėkite dangtelį ant tūbelės. 

 
Užmerkite akį ir lėtai ją pasukinėkite, 
tada pamirksėkite, kad gelis optimaliai 
pasiskirstytų ant akies paviršiaus. 
 

 
Kada draudžiama vartoti Artelac® Nighttime Gel? 

Nevartokite šio produkto, jei yra padidėjęs jautrumas kuriai nors iš jo sudedamųjų 
dalių.  
 
  



Svarbi informacija apie Artelac® Nighttime Gel vartojimą? 

• Retais atvejais šis produktas gali sukelti vietinę padidėjusio jautrumo reakciją. 
Tokiais atvejais nutraukite produkto vartojimą.  

• Šis produktas gali laikinai sukelti miglotą matymą, kuris gali turėti neigiamos 
įtakos valdant mechanizmus ar vairuojant. 

• Kad išvengtumėte sužeidimo, nelieskite akies tūbelės galiuku. 
• Prieš pradėdami vartoti produktą, išimkite kontaktinius lęšius. 
• Palaukite maždaug 15 minučių prieš vartodami kitą akims skirtą produktą ar prieš 

keisdami kontaktinius lęšius. 
• Nelieskite akies paviršiaus tūbelės galiuku ar pirštais, nes galite užteršti tirpalą. 
• Nevartokite produkto pasibaigus galiojimo laikui. 
• Nevartokite produkto, jei tūbelė pažeista.  

 

Kaip laikyti Artelac® Nighttime Gel? 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 

Atidarius produktą suvartoti per šešias savaites.  
Pakuotė: 
Artelac® Nighttime Gel tiekiamas 10 g tūbelėse. 
 
Platintojas: UAB PharmaSwiss, Užnerio g. 1, 47484 Kaunas 
 
®/™ yra „Bausch & Lomb Incorporated“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių 
ženklai. 
 
www.artelac.lt 
www.bausch.lt 
 
 


