
ــه  ــه ب ــک اســت ک ــول هیپوتونی ــک محل ــک ی هایاب
علــت وجــود مــواد مرطــوب کننــده و نــرم کننــده و 
  UV اشــعه  مقابــل  در  محافــظ  مــاده  نیــز 
ــورد  ــد م ــى توان ــر م ــوارد زی ــول) در م (اکتینوکین

استفاده قرار گیرد:
- نــرم شــدن داخــل چشــم و از بیــن بــردن خشــکى 
ــى  ــل خارج ــا عوام ــم و ی ــتگى چش ــى از خس ناش
چــون بــاد، سیســتم هــاى تهویــه هــوا، گــرد و غبــار، 

آلودگى هوا، کار با کامپیوتر و لوازم الکترونیکى 
- بــراى ســهولت اســتفاده از لنــز هــاى تماســى چــه 
ــع  ــع گذاشــتن داخــل چشــم و چــه در موق در موق

درآوردن از چشم استفاده مى شود.
ــا بهــره  عــدم وجــود مــواد نگهدارنــده در هایابــک ب
گیرى از تکنولوژى ABAK در ساخت ظرف آن، باعث 
شــده کــه بتــوان همــراه و یــا بــدون لنزهــاى 
ــدان  ــن فق تماســى از آن اســتفاده نمــود. هــم چنی
ــث  ــک باع ــیون هایاب ــده در فرموالس ــواد نگهدارن م

محافظت از بافت چشم مى شود.
ــمى  ــرف چش ــت مص ــتریل جه ــراورده اس ــن ف ای

است.
هایابــک از نظــر مصرف در باردارى جزو گروه A  قرار 

میگیرد.

هایابــک خــوددارى  تزریــق  یــا  و  از خــوردن   -
نمایید.

- در مــوارد حساســیت بــه هــر یــک از اجــزاء موجــود 
در فراورده از مصرف آن خوددارى شود.

ــوش  ــوار محافــظ درپ ــودن ن - درصــورت شکســته ب
ظرف، از مصرف آن خوددارى نمایید.

- وجــود مــاده محافظ در مقابل اشــعه UV، جایگزین 
استفاده از عینک آفتابى نمى شود.

- دور از دید و دسترس کودکان نگهدارى شود.

ــاى  ــایر داروه ــا س ــان ب ــتفاده همزم ــورت اس در ص
چشمى، حداقل 10 دقیقه بین مصرف  دو دارو  فاصله 

داده شود.

- در موقع لزوم یک قطره در هر چشم ریخته شود.
- در زمــان گذاشــتن لنزهــاى تماســى، یــک قطــره 
داخــل لنــز ریختــه و ســپس لنــز را داخــل چشــم 

بگذارید.
ــم،  ــل چش ــى از داخ ــز تماس ــودن لن ــارج نم ــراى خ - ب
ابتــدا یــک قطــره هایابــک داخــل چشــم ریختــه و ســپس 

لنز را خارج نمایید.

1. ابتدا دستها را به خوبى بشویید.
2. درب ظــرف دارو را بــاز کنیــد. ســر را بــاال نگــه داشــته 
و در حالــى کــه بــه بــاال نــگاه میکنیــد پلــک پاییــن را بــا 
ــپس  ــید. س ــو بکش ــه جل ــدرى ب ــه و ق ــتان گرفت انگش
ظــرف را بــه آرامــى فشــار دهیــد و یــک قطــره هایابــک 
ــدن  ــارى ش ــان ج ــد. زم ــک بریزی ــره پل ــل حف را داخ
قطــره از ایــن ظــرف کمــى بیشــتر از ســایر قطــره هــاى 

چشمى مى باشد.
ــا ســطوح  ــا چشــم ی 3. از تمــاس نــوك قطــره چــکان ب

دیگر خوددارى کنید.
4. پس از مصرف درپوش ظرف را ببندید.

5. بــراى گذاشــتن لنــز تماســى، یــک قطــره از هایابــک 
ــز را  ــپس لن ــه و س ــز ریخت ــود لن ــمت گ ــل قس را داخ

داخل چشم قرار دهید.

ــزوم بــه صــورت منظــم در طــول روز و هــر  در صــورت ل
بار یک قطره داخل هر چشم چکانده شود.

ــک چشــمى  ــادر ممکــن اســت کمــى تحری ــوارد ن در م
ایجاد شود.

- پــس از پایــان تاریــخ مصــرف درج شــده بــر روى فــراورده، 
از آن استفاده نشود.

- در دماى پایین تر از 25 درجه سانتیگراد نگهدارى شود.
- پــس از بــاز کــردن درب ظــرف، بیشــتر از 3 مــاه اســتفاده 

نشود.
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