
Somilux to krople do oczu zawierające laktoferynę liposomalną. Laktoferyna jest jednym z 
białek najczęściej występujących w filmie łzowym. Dzięki zdolności laktoferyny do wiązania 
jonów żelaza wykazuje ona właściwości przeciwzapalne oraz hamujące wzrost 
mikroorganizmów. Schorzenia narządu wzroku jak zapalenie powiek i spojówek, a także 
choroby układowe, zabiegi operacyjne, podeszły wiek, czynniki środowiskowe (drobny pył, 
smog, alergeny) czy czynniki nadwyrężające narząd wzroku (długotrwała praca przy 
komputerze, soczewki kontaktowe, nadmierna ekspozycja na wiatr i słońce) mogą wpływać 
na znaczne zmniejszenie ilości laktoferyny w filmie łzowym, a zatem zwiększać ryzyko 
infekcji i stanów zapalnych oczu. Somilux przywraca prawidłową ilość laktoferyny w filmie 
łzowym, skutecznie przeciwdziałając zaburzeniom narządu wzroku, infekcjom bakteryjnym 
(wywoływanym przez bakterie Gram-), a także zmniejsza zaczerwienienie, suchość i kłucie 
w oczach. Dodatkowo, wbudowanie laktoferyny do liposomów zapewnia jej stabilność 
biologiczną, a także zwiększa biodostępność i skuteczność.

Do użytku zewnętrznego
10 ml

Zawartość opakowania: 
10 ml jałowego roztworu w butelce wielodawkowej zamkniętej w kartonowym opakowaniu z ulotką.

Skład: 
Woda, laktoferyna liposomalna, gliceryna, hialuronian sodu, witamina E, EDTA, bufor TRIS. 

Wskazania:   
Somilux to wyrób medyczny  do oczu w postaci roztworu z liposomalną laktoferyną 
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, nawilżających i chelatujących jony żelaza. 
Produkt chroni oko w przypadku ryzyka wystąpienia przed- i pooperacyjnych zanieczyszczeń 
mikroorganizmami, jest wskazany do wspomagania leczenia krwotoku podspojówkowego, 
przekrwienia oka i zespołu suchego oka wywołanych przez stany zapalne i dysfunkcje 
gruczołów łzowych. Skutecznie pomaga w redukcji zaczerwienienia i podrażnienia oczu, 
nawilża oraz chroni powierzchnię oka zapewniając długotrwałą ulgę.
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Sposób użycia: 

1. Aby otworzyć butelkę, należy pociągnąć za pierścień zabezpieczający.
2. Zdjąć nasadkę pociągając ją do góry.
3. Odchylić lekko głowę do tyłu, delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół i spojrzeć w górę.
4. Przekręcić butelkę do góry dnem i delikatnie przyciskając zakroplić 1-2 krople do każdego oka.
5. Zamknąć butelkę. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
U kobiet ciężarnych i karmiących piersią oraz u dzieci zalecana jest konsultacja z lekarzem przed 
użyciem produktu. Jednoczesne stosowanie podobnego preparatu na tę samą część ciała może 
zmniejszać skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Nie połykać. Nie używać, jeśli wyrób jest uszkodzony. Nie używać po upływie daty ważności. 
Data ważności dotyczy produktu w nienaruszonym stanie i prawidłowo przechowywanego. 
Nie stosować dłużej niż 30 kolejnych dni. Produkt jest jałowy do momentu otwarcia. 
Przedłużone stosowanie może dawać objawy uczuleniowe. Jeśli się one pojawią, należy zaprzestać 
stosowania i skonsultować się z lekarzem. Należy pamiętać o zgłaszaniu działań niepożądanych 
nieopisanych w ulotce do lekarza lub farmaceuty.
Przeciwwskazania: 
Znana nadwrażliwość na składniki produktu.
Przechowywanie: 
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte, w temperaturze nieprzekraczającej 25˚C, 
w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Po otwarciu opakowania produkt należy 
zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Legenda: 
               - sterylne w aseptycznym procesie produkcyjnym
        - Instrukcja użytkowania dołączona do opakowania
      - Wytwórca 
          - kod wyrobu medycznego

Dystrybutor:
Solinea Sp. z o. o. Sp. K.
Elizówka 65 
21-003 Ciecierzyn

Wytwórca:
Technology Dedicated 
to Care S.r.l.
Via Copernico 38, 
20125 Milano, Włochy
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