
Bez konserwantów

OPIS
Nawilżający roztwór do oczu na bazie hialuronianu sodu, trehalozy i arabinogalaktanu, opracowa-
ny specjalnie do objawowego leczenia zespołu suchego oka oraz w przypadku objawów związa-
nych z czynnikami zewnętrznymi lub środowiskowymi. 

Hialuronian sodu nadaje produktowi wysoką lepkosprężystość, zapewniając bardziej skuteczne 
nawodnienie powierzchni oka, tak by łagodzić objawy związane z zespołem suchego oka. 

Arabinogalaktan jest naturalnym mukopolisacharydem o właściwościach nawilżających, ekstra-
howanym z kory modrzewia kanadyjskiego, wykazującym skuteczność w ochronie rogówki. 

Trehaloza w połączeniu z witaminą E (TPGS) nadaje produktowi właściwości przeciwutleniające, 
a także wysokie właściwości nawilżające. Dzięki połączeniu arabinogalaktanu, trehalozy i hialuro-
nianu sodu ARAVIS zapewnia długotrwałe nawilżenie i ochronę, które wraz z kojącym działaniem 
D-pantenolu przynosi szybką ulgę. 

Technologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) jest innowacyjnym systemem dozowania 
kropli, zapewniającym sterylność produktu bez użycia konserwantów.

WSKAZANIA
ARAVIS to nawilżający roztwór do oczu wskazany w leczeniu zespołu suchego oka oraz w celu 
ochrony, nawodnienia i nawilżenia powierzchni oka. ARAVIS jest szczególnie wskazany w lecze-
niu objawów (np. uczucie ciała obcego, dyskomfort, pieczenie lub podrażnienie) związanych ze 
środowiskowymi czynnikami stresowymi (np. dym papierosowy, wiatr, suche powietrze, klimaty-
zacja itp.) oraz korzystaniem z ekranów urządzeń elektronicznych. 

Produkt można stosować podczas jednoczesnego używania soczewek kontaktowych. 

Nawilżające krople do oczu na bazie 
hialuronianu sodu, trehalozy i arabinogalaktanu.

arabinogalaktan

hialuronian sodu

trehaloza 

SPOSÓB UŻYCIA

DAWKOWANIE
Aplikować 1-2 krople ARAVIS do każdego oka 2-3 razy dziennie.

OSTRZEŻENIA
•  Nie należy używać produktu w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki preparatu.

•  W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skon-
sultować się z lekarzem.

•  Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

•  Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Wskazana 
data ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu, prawidłowo przechowywanego.

•  Zastosowanie okulistyczne, nie połykać.

•  Należy uważać, aby końcówka butelki nie stykała się z okiem.

SKŁAD
Arabinogalaktan, trehaloza, hialuronian sodu, witamina E (TPGS), D-pantenol, buforowany 
roztwór o pH 7,20.

PRZECHOWYWANIE
•  Przechowywać z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci.

•  Produkt należy zużyć w ciągu 60 dni po otwarciu.

•  Produkt należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

•  Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę.

•  Po zużyciu należy wyrzucić do pojemnika z odpadkami. 

OPAKOWANIE
Butelka 10 ml z dozownikiem OSD.

Stan informacji: 09/2019

WYRÓB MEDYCZNY CE 

Patent pending
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DYSTRYBUTOR

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska

WYTWÓRCA
ITALDEVICE SrL 
Via Laurentina Km 26, 700 
00071 Pomezia (Rzym), Włochy
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Dokładnie umyj 
ręce przed 
użyciem produktu. 

Zdejmij nasadkę 
oraz plombę 
bezpieczeństwa.

Zaaplikuj do każdego 
oka zalecaną liczbę 
kropli, pociągając dolną 
powiekę lekko w dół 
i patrząc w górę.

Załóż nasadkę 
natychmiast 
po użyciu.


