
Біологічно сумісний слізний інтегратор  
три валої дії 

 
 

Об'єми розчину доступні в Україні: упаковка 20 монодоз х 0,4ml   
Слізна плівка - це комплекс водних та ліпідних компонентів, що виділяються очними 
залозами. Відсутність природного балансу слізної плівки може стати причиною синдрому 
сухого ока, що призводить до подразнення та порушення структури рогівкового носіння 
контактних лінз.  
епітелію. Додатковим фактором виникнення цих порушень є  

Wet® Therapy - це слізний інтегратор без кон- сервантів, що піклується про здоров'я рогів- 
ки, забезпечуючи їй захист та комфорт. Wet® Therapy особливо рекомендується для засто- 
суванні у разі щоденного використання кон- тактних лінз. Wet® Therapy - це стерильний, 
ізотонічний вод- ний буферний розчин без консервантів, що містить гіалуронову кислоту 
(0,15 %, отриману шляхом ферментації), поліетилен гліколь 400 (0,2 %), борну кислоту та 
збалансовані міне- ральні солі (електроліти), пропонується у зруч- них однодозових 
флаконах на 0,4 мл.  

Інструкції з використання 
 
 

Wet® Therapy надає очам миттєве полегшення, зменшуючи сухість та подразнення: 
• Перед тим, як торкатися очей, слід завжди ретельно вимити та висушити руки.  
• Відкрити однодозовий флакон, відкрутивши кришечку.  
• Крапнути 1 - 2 краплі в кожне око та поблимати.  
• Wet® Therapy можна вживати кілька разів на день при необхідності.  
• Крім того, Wet® Therapy можна наносити без- посередньо на лінзи перед вдяганням.  

Застережні заходи 
 

Зволожувальні краплі Wet® Therapy - це сте- рильний однодозовий засіб, без консервантів:  
• Повторне використання заборонено. Це може призвести до зараження очей.  
• Забороняється користуватися засобом, якщо флакон уже відкритий або пошкоджений.  
• Забороняється використовувати, якщо збіг термін використання. • Забороняється торкатися ока 

пластмасови- ми частинами флакона.  
• Зберігати при кімнатній температурі та не залишати на сонці.  

  
Забороняється закапувати в око Wet® Therapy одночасно з іншими речовинами, оскільки це 
може вплинути на його дію. Як і у випадку з іншими продуктами для особистого догляду, слід 
припинити користування розчином у разі виникнення подразнення спеціаліста.  
або алергії на якийсь його компонент, звернутися за допомогою до Тримати у недосяжному для 

дітей місці. Не ковтати.   

 

 

   

Уповноважений представник в Україні:ТОВ «Комфорт-Лайн-Юкрейн»  
49022, Україна, м.Дніпро,  вул.Молодогвардійська, буд.10, о 
ф.32 Виробник: Віта Ресерч Срл Віа Варіанте ді Кансіліера,     
4 - 00072, Арічча (Рим), Італія 
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