
DEXICOR to wyrób medyczny pomagający utrzymać odpowiedni 
poziom nawodnienia oraz zabezpieczający powierzchnię oka 
poprzez tworzenie filmu ochronnego.

CZYM JEST DEXICOR I CO ZAWIERA?

Tuba DEXICOR zawiera 10 g sterylnego żelu do oczu.
1 g DEXICOR zawiera dekspantenol 50 mg, karbomer, wersenian 
disodowy, wodorotlenek sodu, wodę i cetrimid (konserwant).

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ DEXICOR?

DEXICOR pomaga utrzymać fizjologiczną równowagę powierzchni 
oka, zapewniając odpowiedni poziom nawodnienia i ochronę nabłonka 
rogówki.

Preparat zapewnia ulgę dla oka w przypadku suchości i uczucia ciała 
obcego, piekących i zmęczonych oczu wynikających z długotrwałego 
korzystania z komputera, oglądania telewizji oraz ekspozycji na 
ogrzewanie czy klimatyzację.
Właściwości fizyczne karbomeru pozwalają żelowi DEXICOR na 
wiązanie cząsteczek wody, tworząc na powierzchni oka nawilżającą 
powłokę, która pozwala na wydłużenie średniego czasu rozpadu filmu 
łzowego u pacjentów cierpiących na zespół suchego oka oraz inne 
schorzenia, których objawem jest suche oko. 

JAK STOSOWAĆ DEXICOR?

1. Dokładnie umyj i wysusz ręce przed użyciem produktu.
2. Odchyl głowę. 
3.  Delikatnie odciągnij dolną powiekę do momentu  

utworzenia się małej kieszonki pomiędzy powieką a okiem.
4. Trzymaj tubkę nad okiem.
5.  Naciśnij delikatnie tubkę, aplikując po jednej kropli  

do każdego oka.
6. Dokładnie zakręć nakrętkę po użyciu.

Dekspantenol 5% Żel do oczu 10 g tuba



OSTRZEŻENIA:

»  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na 
którykolwiek ze składników produktu.

»  W przypadku podrażnienia oka należy przerwać stosowanie   
i skontaktować się z lekarzem.

»  Nie stosować w przypadku uszkodzenia tuby lub kartonika.

»  Nie połykać.

»  Przechowywać poza zasięgiem i w miejscu niewidocznym dla dzieci.

»  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w suchym miejscu 
w temperaturze od 9°C do 25°C.

»  Nie dotykać oka i palców końcówką tuby.

»  Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 8 tygodni.

»  Nie stosować produktu po upływie daty ważności umieszczonej   
na opakowaniu.

»  DEXICOR powinien być stosowany przez jedną osobę.

»  Po aplikacji może nastąpić chwilowe pogorszenie widzenia związane 
z lepkością produktu. Należy zachować ostrożność do momentu 
powrócenia prawidłowej ostrości widzenia.

»  Przed aplikacją należy zdjąć szkła kontaktowe, a następnie odczekać 
15 minut przed ich ponownym założeniem. Zastosowanie żelu 
DEXICOR z założonymi szkłami kontaktowymi może spowodować 
zabrudzenie ich powierzchni.

»  W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów do oczu 
należy odczekać 15 minut pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.

»  Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny 
skonsultować się z lekarzem.

»  Produkt nie jest przewidziany do stosowania dłużej niż 30 dni; jeżeli 
objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Dystrybutor:
Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn
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NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Mediolan, Włochy
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