
  Об'єми розчину доступні в Україні: упаковка 20 монодоз х 0,4ml. 

Зволожувальні краплі без консервантів 

Випаровування слізної плівки може спричи- нити сухість та подразнення очей. Wet® - це 
зволожувальні краплі без консервантів із за- спокійливою дією, що дозволяють відновити 
природну захисну слізну плівку. Wet призначений для осіб, що користуються контактними 
лінзами, забезпечує комфорт шляхом належного змащуванню та зволоження контактних 
лінз. Wet особливо рекомендується для застосуванні у разі щоденного використання 
силіконових лінз.  
Wet містить гіалуронову кислоту - природний полімер, що може затримувати таку кількість 
води, яка майже в 1000 разів перевищує його власну вагу, він прилягає до слизової 
оболонки слізної плівки, забезпечуючи тривалий захист рогівки. Wet - це стерильний, 
ізотонічний, водний буферний розчин, що містить 0,10% гіалуронової кислоти, пропонується 
у зручних однодозових флаконах на 0,4 мл. Інструкцїя з використання  

Wet надає очам миттєве полегшення, зменшу- ючи сухість та подразнення: • Перед тим, як 

торкатися очей, слід завжди ретельно вимити та видушити руки.  

• Відкрити однодозовий флакон, відкрутивши кришечку.

• Крапнути 1 -2 краплі в кожне око та поблимати.

• Wet можна вживати кілька разів на день при необхідності.

• Крім того, Wet можна наносити безпосеред- ньо на лінзи перед вдяганням.

Застережні заходи 
Зволожувальні краплі Wet - це стерильний од- нодозовий 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 пластмасовими частинами флакона.

• Зберігати при кімнатній температурі та не залишати на сонці.

• Забороняється закапувати в око Wet одно- часно з іншими речовинами, оскільки це може вплинути на
його дію.
Як і у випадку з іншими продуктами для осо- бистого догляду, слід припинити користування розчином у
разі виникнення подразнення або алергії на якийсь його компонент, звернутися за допомогою до
спеціаліста. Тримати у недосяжному для дітей місці. Не ковтати.


