
Tears Again Sensitive®
Liposomsko pršilo za oči z liposomi + dekspantenol, 

brez konzervansov
Navodilo za uporabo:  
Prosimo, preberite to navodilo takoj, da boste lahko izdelek pravilno 
uporabljali.
Sestavine:  
lecitin 10mg/ml, dekspantenol, natrijev klorid, etanol, vitamina A - 
palmitat, prečiščena voda.
Indikacije in klinična uporaba:  
Liposomsko pršilo Tears Again Sensitive stabilizira in varuje zaščitni 
lipidni sloj solzne tekočine. Izboljša vlažnost površine očesa in očesne 
veke. Za zdravljenje in lajšanje draženja očesa  zaradi zunanjih 
vplivov in obnovo porušenega solznega filma. Uporablja se za suhe, 
pekoče, srbeče, utrujene, razdražene, solzne oči ali občutek tujka. 
Nošenje kontaktnih leč postane z uporabo bolj udobno.
Lastnosti:  
Liposomi (lecitin) dopolnjujejo zaščitno lipidno plast solznega filma. 
Liposomi in dekspantenol vlažijo predel oči ter negujejo in ščitijo 
kožo okoli oči.
Navodilo za uporabo: Tears Again Sensitive popršite 1-2 krat na 
zaprto veko z oddaljenosti 10 cm. Kadar uporabljate kozmetiko za 
oči, popršite z nekoliko večje razdalje, da ne pokvarite make-upa. 
Splošno priporočilo: pršilo Tears Again Sensitive uporabite 3-4 krat 
dnevno. V težjih primerih lahko pršilo Tears Again Sensitive uporabite 
brez zadržkov tudi večkrat dnevno. 
Tears Again Sensitive lahko uporabljate med nošenjem kontaktnih leč.
Kontraindikacije in previdnostni ukrepi: 
Ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katero koli sestavino. 
Če uporabljate tudi kapljice za oko/mazilo za oko, je treba upoštevati 
10-minutni interval. 
Ne pršite v odprto oko. 
Hranite izven dosega otrok. 
Če simptomi vztrajajo ali se poslabšajo, poiščite zdravniško pomoč.



Stranski učinki: 
V zelo redkih primerih se lahko pojavi začasno rahlo draženje 
(npr. pordelost, otekanje vek), ki je omejeno na področje 
uporabe. Pojavijo se akutno in po koncu aplikacije hitro in brez 
posledic izzvenijo.
Če se v zvezi s tem medicinskim pripomočkom pojavi resen 
neželeni učinek, o tem obvestite proizvajalca ali pristojni organ.
Rok uporabnosti, skladiščenje in odstranjevanje:  
Shranjujte pri temperaturi med 2° in 25°C. 
Po odprtju se lahko uporablja 6 mesecev. 
Ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti. 
Prosimo, da ta medicinski pripomoček odstranite v skladu z 
veljavnimi predpisi.
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
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