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INFORMACE K POUŽITÍ  
 
Návod k použití  
Liposomální oční sprej TEARS AGAIN® k léčbě, zmírnění nebo kompenzování podráždění suchých očí.  

Obsažené látky  
sojový lecitin, chlorid sodný, etanol, fenoxyetanol, palmitát vitamínu A, vitamín E, aqua purificata  

Indikace  
TEARS AGAIN® stabilizuje lipidovou vrstvu slzného filmu, reguluje a zlepšuje vlhkost očního povrchu a 

očních víček.  Doporučuje se použít v případě poruch citlivosti způsobených vlivem prostředí, například 

suché oko, pocit napětí   
na očním víčku, pocit cizího předmětu v oku, pálení nebo svědění oka.  

Kontraindikace  
Sprej TEARS AGAIN® se nesmí používat v případě alergie na některou ze složek přípravku.  

Dávkování, způsob a doba používání  
Sprej TEARS AGAIN® se nanese 1–2 vstřiky na každé zavřené oční víčko. Výrobek se nesmí vstřikovat do   
otevřeného oka, hlavice spreje se nesmí dotýkat povrchu oka, musí se držet přibližně ve vzdálenosti 10 cm.   
V případě používání očních kosmetických přípravků se sprej TEARS AGAIN® nastříkává před nalíčením a po   
odlíčení. Sprej TEARS AGAIN® lze v zásadě nanést i na nalíčené oko. V tomto případě je však potřeba 

nanést pouze  1 vstřik z trochu větší vzdálenosti (přibližně 20 cm).  

Sprej TEARS AGAIN® zvyšuje komfort při nošení kontaktních čoček.  
Všeobecně se doporučuje použít sprej TEARS AGAIN® 3–4krát denně. Při silné přecitlivělosti se sprej 

TEARS   
AGAIN® může použít bez obav i vícekrát.  

Pokyny  
Sprej může používat i více osob, protože nehrozí žádná kontaminace. Sprej TEARS AGAIN® se nesmí 

používat   
současně s jinými očními léčivými přípravky. Pokud je kromě spreje TEARS AGAIN® potřeba aplikovat jiný 

oční léčivý  přípravek, je nutné dodržet mezi oběma aplikacemi časový interval v délce 10 minut. Před 

použitím je třeba dávat pozor na správně usazený a neporušený uzávěr (Crimprand) rozstřikovače. Lahev 

je přeplněna, neboť z technických důvodů v lahvi vždy zůstane nějaké zbytkové množství. Je zaručeno, 

že se udávaný obsah nechá  odebrat.  

Trvanlivost a uchovávání  
Uchovávat v chladnu a suchu.  
Uchovávat mimo dosah dětí.  
Tento výrobek se může po prvním použití nadále používat po dobu šesti měsíců.  
Výrobek po uplynutí doby použitelnosti již nepoužívejte.  
Při prvním použití je třeba 3–4krát nadávkovat, aby se trubička naplnila.  
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