
Kas yra Artelac® Triple Action? 
Artelac® Triple Action – tai skaidrus akių tirpalas, kurio sudėtyje yra 0,24 % 
hialurono rūgšties (natrio hialuronato), karbomero, glicerolio, lipidų komponento 
(vidutinio ilgio grandinės trigliceridų), natrio hidroksido ir injekcinio vandens. 
 
Dėl pažangios formulės produktas yra labai gerai toleruojamas, nes jame nėra 
konservantų ir buferių. 

Galima vartoti 6 mėnesius po pirmojo atidarymo. 

Kaip vartoti Artelac® Triple Action? 
Artelac® Triple Action yra akių lubrikantas, veikiantis visus tris akių plėvelės 
sluoksnius ir užtikrinantis akies paviršiaus drėkinimą esant sausų akių pojūčiui. 
 
Kam skirtas Artelac® Triple Action?  
Artelac® Triple Action – įkvėptas natūralios ašarų plėvelės. Jo sudėtyje yra 
natūralios drėkinimo medžiagos – hialurono rūgšties (natrio hialuronato pavidalu), 
kuri randama sveikos žmogaus akies struktūrose ir natūralioje ašarų plėvelėje, bei 
dvi papildomos drėkinimo medžiagos: glicerolis ir karbomeras. Taip pat sudėtyje yra 
papildomo lipidų komponento (vidutinio ilgio grandinės trigliceridų). Artelac® Triple 
Action veikia visus tris ašarų plėvelės sluoksnius: lipidų, vandeninį ir mucino. 

Artelac® Triple Action yra sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir 
intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų simptomus. Produktas 
idealiai tinka visiems kenčiantiems nuo įvairių sausų akių simptomų, pvz., akių 
nuovargio, įtampos, smėlio pojūčio akyse, deginimo ir (arba) ašarojimo. 

Akių sausumą sukelia: 

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

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

 
Kaip dažnai derėtų vartoti Artelac® Triple Action? 
Lašinkite vieną Artelac® Triple Action lašą į akį taip dažnai, kaip pageidaujate. 
Preparatą galite vartoti kasdien ir taip dažnai, kaip pageidaujate. Vartojimo trukmė 
neribojama. 
 
Kaip vartoti Artelac® Triple Action? 
Dėl patentuoto pumpavimo mechanizmo Artelac® Triple Action tirpalas 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, kad 
lašas optimaliai pasiskirstytų ant akies 
paviršiaus.  
 
 

5. Po vartojimo nedelsdami nukratykite lašų likučius ir uždėkite ant buteliuko 
skaidrų baltą apsauginį dangtelį. 
 
Baigus vartoti, dėl buteliuko dizaino jame lieka nedidelis tirpalo kiekis. 
Iš buteliuko galima išlašinti visą nurodytą tirpalo kiekį. 
 
Kada draudžiama vartoti Artelac® Triple Action? 
Nevartokite šio produkto, jei yra padidėjęs jautrumas kuriai nors iš jo sudedamųjų 
dalių. 
 



Svarbi informacija apie Artelac® Triple Action 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. 

• Pavartoję šio produkto laikinai galite matyti neryškų vaizdą ir tai gali turėti 
neigiamą įtaką  vairavimui ar mechanizmų valdymui.  

• Nelieskite akies paviršiaus buteliuko galiuku, nes galite pažeisti akies paviršių. 
• Pavartoję, nukratykite lašų likučius. 
• Po pirmojo buteliuko atidarymo nesidalinkite juo su kitais. 
• Produktą vartojant neatsargiai, ne pagal vartojimo instrukciją, jis gali išslysti iš 

rankos ir sužeisti akį. 
• Prieš pradėdami vartoti produktą, išimkite kontaktinius lęšius. 
• Prieš vartodami kitą akims skirtą produktą ar prieš keisdami kontaktinius 

lęšius, palaukite maždaug 15 minučių. 
• Medicinos priemonę išmeskite po 6 mėnesių nuo pirmojo atidarymo. 
• Nevartokite pasibaigus galiojimo laikui. 
• Nevartokite, jei pažeista pakuotė ar buteliukas. 

• Artelac® Triple Action buteliukas turi smulkių plastikinių dalių, kurias gali 
praryti maži vaikai. Todėl, dėl uždusimo pavojaus, Artelac® Triple Action turi 
būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

  
Kaip laikyti Artelac® Triple Action? 
Laikykite 1–25 °C temperatūroje. 

Dėl buteliuko dizaino Artelac® Triple Action galima vartoti 6 mėnesius nuo pirmojo 
atidarymo. 
 
Pakuotė: 
Artelac® Triple Action tiekiamas 10 ml akių lašų pakuotėje.  
0,24% natrio hialuronatas, karbomeras, glicerolis, lipidų komponentas (vidutinio ilgio 
grandinės trigliceridai), natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo. 

• Ilgalaikis drėkinimas ir greitas poveikis. 
• Veikia visus 3 ašarų plėvelės sluoksnius – įkvėpta natūralios ašarų plėvelės. 
• Sudėtyje yra natūralios drėkinimo medžiagos – hialurono rūgšties, glicerolio, 

karbomero ir papildomo lipidų komponento (vidutinio ilgio grandinės trigliceridų). 
• Labai gerai toleruojamas, nes sudėtyje nėra konservantų ir buferių. 
• Produktas puikiai tinka žmonėms, patiriantiems sausų akių simptomus, 

pavyzdžiui, nuovargį, įtampą, smėlio ir deginimo pojūčius ir (arba) ašarojimą. 
• Pažangi drėkinimo sistema. 
• Gali būti vartojamas 6 mėnesius nuo pirmojo atidarymo.  

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

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


