
 
 
Об'єми розчину доступні в Україні: 15ml  

Описання 
RESET® - це нові зволожувальні краплі з подвійною дією для закапування в око з одягнутою лінзою. одночасно 
підтримують чистоту лінз. Таким чином під час зволоження та змащування поверхні ока  
Ваші лінзи знову стануть зручними, адже вони будуть постійно очищатися, зволожуватися та змащуватися. 
Ефективність засобу пояснюється наявності у його складі плюроника - щадної поверхнево активної речовини, яка 
завдяки своїм характеристикам сприяє ретельному очищенню лінз та видаленню білків та ліпідів, що 
накопичуються на них на протязі дня, а також присутності карбоксилметилцелюлози - відомого інгредієнта з 
високими змащувальними якостями.  
слизоміметичними властивостями та відмінними зволожувальними та  

Крім того, RESET містить концептуально нову систему консервації OxyChlorite®, особливість якої полягає в тому, 
що вона відрізняється перетворюється на кисень, воду та хлорид натрію. високою стабільністю у розчині, але при 
контакті з очима Ці речовини, що зазвичай входять до складу слізної рідини, не епітелію поверхні ока.  
подразнюють очні слизові оболонки, зберігають цілісність клітин  

RESET можна застосовувати з усіма видами контактних лінз, включаючи одноденні лінзи та лінзи багаторазового 
використання.  
  

Склад 
Карбоксилметилцелюлоза 0,8%, плюроник 0,5% та OxyChlorite 0,06 % у стерильному, ізотонічному буферному 
розчині.  

Показання до використання 
RESET - це офтальмологічний розчин для застосування в око з одягнутою контактною лінзою, частота 
застосування визначається по необхідності та за рекомендаціями спеціаліста у наступних випадках: т.п.).  
погана видимість у зв’язку із забрудненням лінз (білки, ліпіди, пил і довготривалим перебуванням перед ві  - 

   

Відчуття сухості в очах, викликане кондиційованим повітрям,  

777067VRS/9M деоекраном, у задимлених приміщеннях, дією вітру, сонця та ін. 
  

Інструкції з використання флакон, слід повністю відкрутити кришечку. Переконатися в цілісності запечатування флакону. Щоб 

відкрити Не знімаючи лінзи, закапати одну чи дві краплини RESET - кожне око та моргнути кілька разів. Добре закрутити флакон після використання.   
  

Протипоказання 
Підвищена чутливість до будь-якого зі складових компонентів.  
 

Застережні заходи 
• Тримати у недосяжному для дітей місці.  
• Зовнішнє застосування в офтальмології. Не ковтати.  
• Не застосовувати у разі підвищеної чутливості до будь-якого зі складових компонентів.  
• Щоб запобігти зараженню, забороняється торкатися кінчика піпетки пальцями та іншими поверхнями.  
• Після використання переконатися в тому, що флакон добре закритий, зберігати кого при температурі від 2 °С до 

25 °С.  
• Забороняється використовувати, якщо збіг термін використання.  
     Через 60 днів після першого відкриття флакону слід викинути залишки розчину.  
• Забороняється закапувати в око RESET одночасно з іншими речовинами, оскільки це може вплинути на його дію.  
• У разі виникнення подразнення слід припинити користування розчином, зняти лінзи та звернутися за допомогою 

до спеціаліста.  
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