
liposomska suspenzija®
BlephaCura Med suspenzija za veke z liposomi 

(sojin lecitin)
Navodilo za uporabo
Sestavine:  
sojin lecitin, vitamin A- palmitat, vitamin E, etanol, natrijev klorid, 
fenoksietanol, prečiščena voda
Terapevtske indikacije: BlephaCura Med blaži in zdravi vnetja 
očesnih vek, uporabljamo jo tudi za njihovo dnevno nego in higieno. 
BlephaCura Med vzpodbuja in pospešuje naraven proces zdravljenja 
pri vnetjih in draženju očesnih vek.
Doziranje, način in trajanje uporabe: BlephaCura Med je 
priporočljivo uporabljati dvakrat na dan, zjutraj in zvečer. BlephaCura 
Med je treba nanesti z bombažnimi blazinicami, ki ne puščajo 
vlaken in so primerne za nego vek. Da bi se izognili kontaminaciji, 
se z nastavkom za kapljanje ne smete dotikati nobene površine, 
še posebej ne bombažne blazinice. BlephaCura Med kapljajte na 
bombažno blazinico z majhne razdalje. Vse kraste (zaspančke) 
in izločke z očesnih vek je treba temeljito odstraniti kot del 
vsakodnevne nege in higiene vek z BlephaCura Med. Priporočljivo je, 
da nanos izvajate s predhodno očiščenimi rokami.
Nasveti za pravo aplikacijo:
• Navlažite bombažno blazinico z BlephaCura Med
• Veke, zlasti robovi vek in linija trepalnic navlažite z namočeno 

vatirano blazinico in nežno vmasirajte na veki - vzdolž zgornjega in 
spodnjega roba vek

• Previdno odstranite obstoječe kraste in izločke. Za obdelavo robov 
vek je priporočljivo, da s prstom proste roke nežno povlečete 
spodnjo veko navzdol ali zgornjo veko navzgor, tako da je rob 
veke lahko dosegljiv. Po potrebi zamenjajte rabljeno bombažno 
blazinico s svežo.

• Uporabljene bombažne blazinice po uporabi na posamezni veki 
zavrzite, ne uporabljajte iste bombažne blazinice za obe veki.

• BlephaCura Med ne vnašajte neposredno v oči, z namočeno 
bombažno blazinico ne uporabljajte na notranjosti vek ali površini 
očesa.

Kontraindikacije in preobčutljivostne reakcije: Medicinskega 
pripomočka BlephaCura Med ne smete uporabljati, če ste 
preobčutljivi na eno od sestavin. V zelo redkih primerih se lahko 
pojavijo potencialne preobčutljivostne reakcije v obliki začasnega 
draženja. Draženje (kože) (npr. pordelost, oteklina) je omejeno na 
področje uporabe in ga lahko spremlja na primer pekoč občutek ali 
srbenje. Pojavijo se akutno, so blagi in po izogibanju pripravku hitro 
in brez posledic izginejo.



Nasveti: Pred uporabo je treba poiskati zdravniško pomoč, če je bilo 
oko ali veka poškodovano, okuženo in/ali je bilo operirano.
Vnetje roba veke (blefaritis) je običajno kronična bolezen, katere 
zdravljenje in potek sta lahko povezana z neprijetnimi zastoji in 
ponovitvami in zato zahteva skrbno, vsakodnevno nego. BlephaCura 
Med je primeren tudi za tiste, ki nosijo kontaktne leče. Priporočljivo 
je, da kontaktne leče vstavite šele po uporabi. Če je potrebno, je 
lahko koristno segrevanje vek  pri približno 45°C za 5 do 10 minut 
(npr. s toplotno gelno masko), da utekočinimo obstoječe sebumne 
čepe in odebeljene izločke na robovih vek, za lažje odstranjevanje.
Vsebina pakiranja, videz in vonj: Zaradi liposomske formulacije 
je BlephaCura Med opalescentna tekočina z mlečnim videzom in 
značilnim naravnim vonjem po lecitinu.
Rok uporabnosti in skladiščenje:
Shranjujte na hladnem in suhem.
Hranite izven dosega otrok.
Po odprtju se lahko uporablja 4 tedne.
Ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti.
Stanje informacij: 2021-05
Proizvajalec: 
        Optima Medical Swiss AG,  

  Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug
Distribucija: 
Optima Pharmazeutische GmbH  
Ludwigstr. 49, 85399 Hallbergmoos, Nemčija  
www.optimapharma.de
                 Optima Sanita S.r.l. 

 Vialle della Stazione 5, 39100 Bolzano (BZ), Italija
Zastopnik in distributer za Slovenijo: 
Top Pharma d.o.o., Potok pri Komendi 15, SI-1218 Komenda 
www.toppharma.si, info@toppharma.si

   Proizvajalec

       Rok uporabe  
  (LLLL-MM:  

       leto-mesec)

  Serijska številka

           Temperatura  
  shranjevanja

           Sledite
  navodilom

           Ne uporabljajte, 
  kadar je  

           steklenička 
           poškodovana.

           Po odprtju
           uporabno  

  6 mesecev.

              Medicinski  
  pripomoček

                       Zastopnik  
  v Evropski 

                       skupnosti


