
Krople nawilżające Systane Complete
Nawilżające krople do oczu.

CHARAKTERYSTYKA

Nowa formuła SYSTANE COMPLETE uzupełnia niedobory zarówno w warstwie 
lipidowej, jak i wodnej, chroniąc jednocześnie warstwę mucynową, aby
poprawić integralność całego filmu łzowego1.

Formuła SYSTANE COMPLETE to nanoemulsja olejuFormuła SYSTANE COMPLETE to nanoemulsja oleju
w wodzie, w której3:
• Faza Wodna zawiera polimer HP-Guar, kwas borowy oraz PG , które chronią
 i lubrykują powierzchnię oka.
• Faza Lipidowa zawiera ujemnie naładowane fosfolipidy oraz oleje mineralne, 
które uzupełniają lipidy filmu łzowego i zapobiegają jego parowaniu2.
• Nanoemulsje zapewniają lepsze pokrycie oka kompleksem lipidowym.

KORZYŚCI

Dzięki kompleksowemu działaniu zalecane jako pierwszy wybór do stosowania 
przy każdym typie zespołu suchego oka.

Szybko i długotrwale łagodzą objawy suchego oka o umiarkowanym i dużym 
nasileniu.

Mają dodatkowy efekt nawilżający dzięki formule o potrójnym działaniu.

Czas przydatności do użycia do 3 miesięcy od otwarcia opakowania.Czas przydatności do użycia do 3 miesięcy od otwarcia opakowania.

Odtworzenie warstwy lipidowej filmu łzowego4.

Wydłużona stabilizacja filmu łzowego2.

Skład:

Glikol propylenowy √

HP-guar √

Kwas borowy √

POLYQUAD √

Sorbitol (alkohol heksahydroksylowy) √

Chronione patentem lipidy (DMPG-Na) Chronione patentem lipidy (DMPG-Na) √

• Po wystawieniu na fizjologiczne pH (7,4) aniony boranowe wraz z HP-Guarem tworzą elastyczną sieć4. Sorbitol kontroluje wiązanie HP-Guar/boran w butelce 
w celu zapewnienia optymalnych właściwości wiskoelastycznych5.

• Sieć HP-Guar/boran działa jako ochronna, elastyczna powłoka na powierzchni oka. Pozwala to na powolne uwalnianie nanocząsteczek kompleksów 
lipidowych oraz lepsze utrzymywanie łagodzącego pH.

• Nanocząsteczkowe kompleksy lipidów migrują na powierzchnię filmu łzowego w celu wypełnienia przerw i stabilizacji filmu łzowego2.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez 
Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. 

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty. 

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą̊.

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:
- ma ukończone 16 lat,- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  
  uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

W̊ięcej informacji w instrukcji stosowania produktu.
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*Na podstawie 45,5% pacjentów wartości wyjściowej, którzy zgłosili umiarkowane lub ciężkie objawy. Przegląd badań: Ocena objawów suchego oka dokonana *Na podstawie 45,5% pacjentów wartości wyjściowej, którzy zgłosili umiarkowane lub ciężkie objawy. Przegląd badań: Ocena objawów suchego oka dokonana 
przez pacjentów została przeprowadzona przy użyciu wizualnej skali analogowej 0-10 w 4 punktach czasowych w dniu 1 (wartość wyjściowa, 0 (natychmiast), 4 
(±1) i 8 (±1) godzin po zakropleniu produktu Systane Complete (n=134). Skala analogowa: 0-5 = brak do minimalne objawy; 6-10 = objawy umiarkowane do 
ciężkich.
** Na podstawie wartości wyjściowej u 45,5% pacjentów, którzy zgłosili umiarkowane lub ciężkie objawy. Przegląd badań: pacjenci przeprowadzili ocenę ** Na podstawie wartości wyjściowej u 45,5% pacjentów, którzy zgłosili umiarkowane lub ciężkie objawy. Przegląd badań: pacjenci przeprowadzili ocenę 
objawów suchego oka przy użyciu wizualnej skali analogowej 0-10 w 4 punktach czasowych w 1. dniu [wartość wyjściowa, 0 (natychmiast), 4 (± 1) i 8 (± 1) godzin 
po zakropleniu produktu Systane® Complete (n = 134)]. Skala analogowa: 0-5 = brak do minimalne objawy; 6-10 = objawy umiarkowane do ciężkich.
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SYSTANE COMPLETE UTRZYMUJĄ INTEGRALNOŚĆ FILMU ŁZOWEGO I ZAPEWNIAJĄ OPTYMALNĄ OCHRONĘ

8 godzinna ulga od objawów suchego oka za sprawą jednej 
kropli6!

Ponad 70% pacjentów zgłosiło znaczące złagodzenie objawów do 8 godzin po 
jednej dawce Systane Complete6**.

8 godzinne uczucie ukojenia6

Ponad 80% pacjentów zgłosiło uczucie ukojenia 8h po jednej dawce Systane 
Complete6**.
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