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KULLANMA TALİMATI 

 

PANTHOL EYE göz damlası 

%2 dekspantenol ve %0,15 sodyum hiyalüronat içeren göz damlası 

Steril, koruyucu madde içermeyen, berrak ve renksiz çözelti 

Gözün daha iyi nemlenmesi için geliştirilmiş kuruluk giderici ve yatıştırıcı 

 

Bileşim 

Dekspantenol, sodyum hiyalüronat, sodyum klorür, disodyum fosfat susuz, sodyum 

dihidrojen fosfat dihidrat ve enjeksiyonluk su. 

 

PANTHOL EYE nedir ve ne için kullanılır? 

PANTHOL EYE gözün kornea tabakasında koruyucu madde içermeyen, steril, viskoelastik, 

berrak bir koruyucu film oluşturur. PANTHOL EYE hiyalüronik asidin sodyum tuzu olan ve 

üstün fiziksel özellikleri nedeniyle kornea tabakası üzerinde görme yetisini bozmadan çok 

uzun süre kalabilen eşit dağılımlı stabil bir koruyucu film oluşturan sodyum hiyalüronat içerir. 

PANTHOL EYE ayrıca yüksek su bağlama kapasitesi sayesinde gözü nemlendirme ve göze 

koruyucu bakım yapma özelliğine sahip olan Provitamin B5 (dekspantenol) içerir. Bu sayede, 

sodyum hiyalüronatın nemli tutma özellikleri uygun şekilde desteklenir. 

 

Sodyum hiyalüronat (gözyaşı filmini stabilize edici) ile dekspantenolden (koruyucu ve 

yatıştırıcı) oluşan kombinasyon göz yüzeyini korur, nemlendirir ve kaygan hale getirir. Bu 

kombinasyon sayesinde;  

 Sert veya yumuşak kontakt lens kullanımında veya gözde teşhissel müdahalelerdeki 

mekanik zorlanma, 

 Klima cihazları, rüzgar, soğuk, kuruluk veya örneğin havadaki sigara dumanı gibi 

kirlilikler nedeniyle oluşan çevresel stres veya 

 Bilgisayar ekranına, mikroskoba bakarak çalışmak ve uzun süreli araba kullanmak 

nedeniyle gözlerin yıpranmış olması 

gibi durumlardan kaynaklanan şikayetlerde gözü uzun süre kalıcı şekilde yatıştırır.  

 

PANTHOL EYE’ı nasıl kullanmalısınız? 

Değişik yaş grupları: 

Kullanımında yaş sınırlaması yoktur. 

 

Çocuklarda kullanımı: 

Çocuklarda, PANTHOL EYE gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında 

kullanılmalıdır. 

 

Yaşlılarda kullanımı: 

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. 
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Böbrek/Karaciğer yetmezliği: 

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir 

kullanım durumu yoktur. 

 

Cinsiyet: 

Kullanımında herhangi bir cinsiyet farkı yoktur. 

 

Göze damlatılarak kullanılır. 

 

 Kapağı çevirerek açınız. 

 Başınızı arkaya doğru eğip yukarı doğru bakınız ve alt göz kapağınızı aşağıya doğru 

çekiniz. 

 Şişeyi damlalığın ucu aşağıya gelecek şekilde tutunuz ve alt göz kapağınızın içine ihtiyaca 

göre günde 3-5 kez 1 damla damlatınız.  

   
 

Sıvının göz yüzeyinin üzerine eşit şekilde dağılabilmesi için gözlerinizi yavaşça kapatınız. 

Damlalığın ucu gözlere veya ellere temas ettirilmemelidir. 

 

PANTHOL EYE, koruyucu madde içermediği için uzun süreli kullanımda dahi iyi tolere 

edilir.  

 

 

PANTHOL EYE’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

 PANTHOL EYE’ın içerdiği herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz 

varsa, 

 Gözünüzde enfeksiyon veya yara varsa kullanmayınız. 

 

PANTHOL EYE’ı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? 

 Şişe veya kapak hasar görmüş ise kullanmayınız. 

 Şişenin damlalığını gözünüze temas ettirmeyiniz. 

 Çok nadir durumlarda göz damlasının kullanılması çok hassas gözlerde tahrişe neden 

olabilir.  

 Başka göz damlaları / göz merhemleri de kullanıyorsanız, iki ilacın kullanımı arasında 15 

dakika süre bırakılmalıdır. Böyle bir durumda PANTHOL EYE her zaman en son 

uygulanmalıdır. 
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 Uygulamanın ardından kısa bir süre görme keskinliğinde azalma olabilir; bu durumda taşıt 

veya makine kullanılmamalı ve normal görme keskinliğine tekrar kavuşana kadar 

beklenmelidir. 

 Göz damlasını son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi etiketin 

ve kutunun üzerinde bulunmaktadır. 

 PANTHOL EYE fosfat tamponu içerir. Gözün kornea tabakasında önemli bir hasar olması 

durumunda, uzun süre PANTHOL EYE kullanılması çok nadiren de olsa kalsiyum 

tuzlarının çökelmesine neden olabilir. 

 

Ticari ambalaj şekli 

PANTHOL EYE göz damlası adlı ürünümüz çevirmeli, beyaz kapaklı 10 mL’lik damlalıklı, 

şeffaf, düşük yoğunluklu polietilen şişede, gözle görülür partikül içermeyen, berrak ve renksiz 

çözelti şeklindedir. Karton kutu içerisinde 1 adet şişe ve  kullanma talimatı (kullanım bilgisi) 

ile birlikte sunulur. 

 

Saklama koşulları 

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız. 

2°C-25°C arasında ve orijinal ambalajında saklayınız. 

Dondurmayınız. 

Kullandıktan sonra şişeyi kapağıyla kapatınız.  

Şişe ilk kez açıldıktan sonra 90 gün içerisinde kullanılmalıdır.  

 

Üretim yeri: 

Deva Holding A.Ş. 

Dumlupınar Mah. 

Ankara Cad. No:2 

Kartepe / KOCAELİ 

 

  Parti numarası 

   ”Son kullanma tarihi” etiketin ve katlanır kutunun üzerinde basılıdır. 

    Yeniden sterilize etmeyiniz. 

   Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

  Su ile temastan koruyunuz. 

  Kullanım kılavuzuna başvurun. 

   Üretim yeri 
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  Şişe veya kapak hasar görmüş ise kullanmayınız. 

 

  Aseptik üretim 

 

 Tıbbi cihaz 

 

 Saklama sıcaklığı sınırları 

 

 

Bu kullanma talimatı 03.04.2020 tarihinde güncellenmiştir. 


