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Przed zastosowaniem należy przeczytać instrukcję

HYABAK UD
Nawilżające krople do oczu i soczewek kontaktowych
Fiolki jednodawkowe – Produkt nie zawiera środków 
konserwujących.

SKŁAD:
Hialuronian sodu ...................................... 0,6 mg
Chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas  
chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań ........ do 0,4 ml

NAZWA I ADRES WYTWÓRCY:
Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand – Cedex 2
Francja 

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ PREPARAT:
HYABAK UD jest hipotonicznym roztworem 
przeznaczonym do stosowania do oczu lub na 
soczewki kontaktowe. Zawiera kwas hialuronowy 
(o właściwościach nawilżających i powlekających) oraz 
aktinokinol (okulistyczny filtr UV).

Preparat HYABAK UD jest zalecany: 
-  do nawilżania oczu w przypadku uczucia 

suchości lub zmęczenia oczu spowodowanych 
czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wiatr, 
dym, zanieczyszczenia, kurz, suche powietrze, 
klimatyzacja, podróżowanie samolotem, długotrwała 
praca przed monitorem komputerowym.

-  dla osób noszących soczewki kontaktowe – nawilża 
soczewki w celu ich łatwiejszego zakładania i 
zdejmowania oraz zapewnia natychmiastowy komfort 
użytkowania soczewek w ciągu dnia.

HYABAK UD nie zawiera środków konserwujących, 
dlatego może być stosowany łącznie ze wszystkimi 
rodzajami soczewek kontaktowych. Brak środka 
konserwującego pozwala uniknąć podrażnienia i reakcji 
alergicznych oraz zapewnia ochronę tkanek oka.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
-  Nie stosować preparatu jeśli stwierdzono alergię na 

którykolwiek ze składników.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką fiolki.
- Nie wstrzykiwać, nie połykać.
-  Zawarty w produkcie filtr UV nie zastępuje 

noszenia okularów słonecznych.
- Nie stosować produktu, jeśli fiolki są uszkodzone

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I 
NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

INTERAKCJE:
Odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy 
zastosowaniem dwóch różnych preparatów do oczu.
JAK STOSOWAĆ PREPARAT HYABAK UD:

SPOSÓB I DROGA PODANIA:
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DO OCZU.
-  Przed wkropleniem preparatu należy starannie umyć 

ręce
-  Oderwać jedną fiolkę jednodawkową z taśmy 

(rysunek 1)
-  Obróć do góry nogami i postukać w fiolkę 
-  Otworzyć fiolkę przez oderwanie końcówki ruchem 

obrotowym (rysunek 2)
-  Zakroplić jedną kroplę do worka spojówkowego, 

odchylając lekko dolną powiekę i patrząc w 
górę. (rysunek 3). Podczas zakładania soczewek 
kontaktowych: nanieść kroplę preparatu na wklęsłą 
część soczewki.

-  Wyrzucić fiolkę natychmiast po zastosowaniu, nawet 
jeśli zawiera niewykorzystane resztki preparatu.

  
 (1)           (2)      (3)

Nie przechowywać otwartych fiolek. 

DAWKOWANIE:
1 kropla do każdego oka w regularnych odstępach czasu 
w ciągu dnia, według potrzeby.
Osoby noszące soczewki kontaktowe: 1 kropla na każdą 
soczewkę podczas jej zakładania i zdejmowania, jak 
również do każdego oka tak często jak to jest konieczne 
w ciągu dnia.

NIEPOŻĄDANE I NIEPRZYJEMNE SKUTKI UBOCZNE 
(DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE):
Rzadko może wystąpić łagodne podrażnienie oczu.

PRZECHOWYWANIE PRODUKTU:
Fiolki jednodawkowe należy przechowywać w 
oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed 
światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.   

NIE STOSOWAĆ PO UPŁYWIE DATY WAŻNOŚCI 
JEDNOZNACZNIE OKREŚLONEJ NA OPAKOWANIU.
Termin ważności odnosi się do produktu w 
nienaruszonym opakowaniu, przechowywanego 
prawidłowo. Nie stosować produktu, jeśli fiolki są 
uszkodzone.
Otwarte fiolki należy wyrzucić natychmiast po 
zastosowaniu produktu.
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