
KULLANIM KILAVUZU 

ARTİCAN Nemlendirici Göz Damlası 

(%0,2 Sodyum Hiyalüronat) 

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanım 

kılavuzu, ürünün nasıl kullanılacağına dair önemli bilgiler içermektedir. Herhangi bir sorunuz 

olur ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız ya da bizimle iletişime geçiniz.  

 

BİRİM FORMÜLÜ 

%0,2 sodyum hiyalüronat 

Her 1 ml’sinde 2 mg sodyum hiyalüronat ve yardımcı maddeler içermektedir. Koruyucu 

içermez.  

 

ARTİCAN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? 

ARTİCAN, gözlerinizi nemlendirip ıslatmakta, kayganlaştırmakta, böylece gözünüzdeki 

kuruma belirtilerinde rahatlama sağlamaktadır. ARTİCAN gözünüzü ferahlatır ve gözyaşı 

filminizi yeniler.  

 ARTİCAN doğal gözyaşı filminde de bulunabilen doğal bir polimer olan sodyum 

hiyalüronat içermektedir.  

 ARTİCAN koruyucusuzdur. Bu nedenle uzun süren uygulamalarda iyi bir şekilde tolere 

edilir.  

 ARTİCAN uzun süre kullanım için uygundur ve kullanımı oldukça kolay ve güvenlidir.  

 ARTİCAN yumuşak ve sert kontakt lenslerin ıslatılması ve nemlendirilmesi için 

uygundur.  

 

ARTİCAN NE ZAMAN KULLANILIR? 

Gözyaşı filminin görevi, göz kapağının her kırpma hareketinde gözün kurumaması ve göz 

hasarını önlemek için her kırpma hareketinde göz yüzeyine yayılmaktır. Göz yüzeyinin eksik 

nemlenmesine sebep olan uzun süre klimalı ve kuru ortamlarda veya televizyon izleme, 

bilgisayarda çalışma, sigara, çeşitli hastalıklar, ilaçlar veya terapötik işlemler gibi faktörler 

gözyaşı filminin bütünlüğünü bozarak göz kuruluğuna neden olmaktadır. Oysaki göz 

dokularının işlevselliğini koruyabilmesi için gözyaşı film tabakası tarafından nemlendirilmesi 

zorunludur. Bu nemlenme bozuklukları kuruluk, yanma, yabancı cisim hissi, batma veya 

yorgunluk belirtilerine sebep olmaktadır. 



ARTİCAN, insan gözünün yapısında bulunan ve doğal bir nemlendirici olan sodyum 

hiyalüronat içerir. Sodyum hiyalüronat gözyaşı filminin sağlamlığını artırır, gözleri uzun süre 

nemlendirir.  

Özellikle kontakt lens kullananlarda bu durum oldukça önemlidir. Çünkü kontakt lensin 

gözünüze optimum uyum sağlayabilmesi için yeterli gözyaşı sıvısında yüzebilmesi gerekir.   

ARTİCAN, gözde kuruluk hissi yaşandığı zaman damlatılır. Göz yüzeyinin nemlenmesini 

sağlar, sert ve yumuşak lensinizi ıslatır. Göz yüzeyini korur ve rahatlatır.  

 

ARTİCAN HANGİ SIKLIKTA KULLANILIR? 

ARTİCAN, gerek duyuldukça, gün içinde kuruluğa bağlı rahatsızlık hissedildiği zaman alt 

göz kapağının iç tarafına bir damla damlatılarak kullanılabilir.  

 

ARTİCAN NASIL KULLANILIR? 

ARTİCAN tek dozluk flakonlardan oluşmaktadır. Flakonların kullanımı aşağıda yer 

almaktadır. Tek dozluk flakonu damlatırken parmaklarınızı ucuna temas ettirmeyiniz. 

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız. 

Herhangi bir hasarı önlemek için, tek dozluk flakonun ucunu gözünüze veya kontakt lensinize 

temas ettirmeyiniz.  

1. Bir adet tek dozluk flakonu yerinden ayırın. 

 

2. Tek dozluk flakonu kapağını çevirerek açınız.  

 

3. Başınızı hafifçe arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek 

gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz. Tek dozluk flakonu uç kısmı 

aşağıda olacak şekilde, olabildiğince dik konumda gözünüzün üzerine getiriniz. Flakonu 

hafifçe sıkarak alt göz kapağınızın iç tarafına bir damla ARTİCAN damlatınız.  



 

4. Damlanın göz yüzeyine iyi bir şekilde yayılabilmesi için önce gözlerinizi kapatınız ve daha 

sonra hafifçe hareket ettiriniz.  

 

ARTİCAN KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

 ARTİCAN, koruyucu içermez, tek dozluk flakonlar kullanıldıktan sonra atılmalıdır.  

 Alerjik reaksiyonlar çok nadir bildirilmiştir. Böyle bir durumda tedavi kesilmelidir. 

 Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTİCAN’ı kullanmayınız.  

 ARTİCAN’ı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.  

 ARTİCAN’ı oda sıcaklığında saklayınız ve güneş ışığından koruyunuz. 

 ARTİCAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  

 

PİYASADA BULUNAN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

ARTİCAN, her biri 0.5 mL’lik 30 adet tek dozluk flakon içinde kullanıma sunulmaktadır.  

 

RAF ÖMRÜ 

24 ay 

 

SAKLAMA KOŞULLARI 

15-25⁰C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız.  

 

ÜRETİCİ 

VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi  

Karaağaç Mahallesi Fatih Bulvarı No:38  

Kapaklı/Tekirdağ-Türkiye 



Tel: 0 (282) 758 13 80 

Faks: 0 (282) 758 13 81 

 

EN 980: 2008 Standardına Göre Hazırlanmış Sembol ve Anlamları   

2292 
Onaylanmış kuruluş 

numarası  

Alt ve üst sıcaklık limiti 

 
İkinci kez 

kullanmayınız 
 Parti numarası 

 
Dikkat  Üretim tarihi 

 Kullanma kılavuzuna 

bakınız 

 
Son kullanım tarihi 

 

Paket hasarlı ise 

kullanmayınız  

Direk güneş ışığına maruz 

bırakmayınız 

 Üretici bilgileri 

 

 

Aseptik işleme 

teknikleri kullanılarak steril 

edilmiştir. 

 
Barkod numarası 

 
Kâğıt (Diğer Kartonlar) 

 

 

Bu belge 28.05.2018 tarihinde revize edilmiştir.  


