
Instil·li el medicament per dins de la parpella inferior.

Si ha d'instil·lar un segon col·liri, esperi de 3 a 5 minuts.

És fonamental que l'extrem del comptagotes del tub
estigui net. Eviti el contacte amb altres objectes i,
especialment, amb els dits o amb qualsevol part de
l'ull.

Conservi l'envàs a temperatura ambient; mantingui'l
refrigerat només si li han indicat que ho faci.

Apliqui el medicament només a l'ull per al qual se li
hagi receptat.

No comparteixi els medicaments amb altres persones.

Utilitzi només els medicaments oculars receptats pel
seu oftalmòleg.

No instil·li mai un col·liri que hagi canviat de color.

No canviï el col·liri de recipient.

Si ha d'aplicar-se col·liri i pomada, instil·li primer les
gotes.

Segueixi sempre les instruccions del prospecte i les
del seu oftalmòleg.

No se salti les dosis i mai s'apliqui el tractament més
vegades o durant més temps de l'indicat pel seu
oftalmòleg.

Mantingui els medicaments oculars fora de l'abast dels
nens.

Instile el medicamento por dentro del párpado inferior.

Si va a instalar un segundo colirio, espere de 3 a 5
minutos.

Es fundamental que el extremo del cuentagotas o del
tubo esté limpio. Evite el contacto con otros objetos y, en
especial, con los dedos o con cualquier parte del ojo.

Conserve el envase a temperatura ambiente; manténgalo
refrigerado sólo si se le ha indicado que lo haga.

Aplique el medicamento sólo en el ojo para el que se le
ha recetado.

No comparta los medicamentos con otras personas.

Utilice sólo los medicamentos oculares recetados por su
oftalmólogo.

No instile nunca un colirio que haya cambiado de color.

No cambie el colirio de frasco.

Si va a aplicarse colirio y pomada, instile primero las
gotas.

Siga siempre las instrucciones del prospecto y las de su
oftalmólogo.

No se salte las dosis y nunca se aplique el tratamiento
más veces o durante más tiempo del indicado por su
oftalmólogo.

Mantenga los medicamentos oculares fuera del alcance
de los niños.

Consells Pràctics Consejos Prácticos

Instruccions per a la utilització de pomades i col·liris

Aplicació de pomada Aplicació de col·liris

Instrucciones para la utilización de pomadas y colirios

Plaça Ernest Lluch, 1,  Escala B, baix 2a  17600 FIGUERES - Tel. i Fax 972 67 16 77 - www.oftalmologiafigueres.com


