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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

BLEPHACLEAN® 

 

Този продукт е медицинско изделие. Моля, прочетете инструкцията преди употреба.  
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.  

 
 

ПОКАЗАНИЯ  

 

BLEPHACLEAN е показан за ежедневна хигиена (почистване) на клепачите.  

 

За приложение само върху кожата, не поставяйте директно в очите.   
 

ПОДХОДЯЩ ЗА   

 

- Възрастни, 

- Деца над 3 месечна възраст: Родителите или грижещите се за децата лица, 

трябва да прилагат продукта. 

 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Не използвайте BLEPHACLEAN, ако сте алергични към някоя от съставките му (вж. 

Описание на изделието). 

Поради липсата на достатъчно данни, не използвайте BLEPHACLEAN, ако сте 

бременна или кърмите, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар.  

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

BLEPHACLEAN са стерилни кърпички, напоени с лосион за ежедневно почистване на 

клепачите.  

Лосионът съдържа: каприлоилов глицин, натриев хиалуронат, PEG 8, полоксамер 184, 

полисорбат 20, пропиленгликол, хидрокотилов екстракт (пропиленгликол, екстракт от 

Centella asiatica и вода), несъдържащ консерванти субум-регулиращ комплекс 

(пропиленгликол, екстракт от Iris florentina root, цинков сулфат, PPG-5 кате 20 и 

ретинилов палмитат (витамин A), алкохол и вода), PEG 6 каприлови/каприолови 

глицериди (макрогол 6 глицерол каприлокапрат), дикалиев фосфат, натриев хидроксид, 

калиев дихидроген фосфат, пречистена вода.  

Цветът на кърпичките може да варира. Това се дължи на наличието на натурални 

растителни екстракти и е нормално. 
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ПОЛЗА, ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 

 

BLEPHACLEAN са стерилни кърпички за ежедневно почистване на клепачите,  
особено:  

 

• Ако имате чувствителна кожа, клепачи или очи; 

• При необходимост от премахване на прах, полени и секрети от клепачите. Това 

може да бъде част от грижата за очите при наличие на алергия или инфекция на 

очите; 

• При възпаление или инфекция на клепачите, като блефарит, нарушена функция 

на слъзните жлези или появата на ечемик по ръба на клепача. Tези състояния 

могат да доведат до симптоми на сухота в очите, като сърбеж, чувство за 

песачинки в окото, болка и/или зачервяване на очите; 

• При необходимост от почистване на клепачите преди очни процедури, като 

поставянето на инжекции в областта на очите (инжектиране на стъкловидното 

тяло), лазерна операция на очите (LASIK или PRK) и операция на катаракта 

(помътняване на лещата). Поради добрата си поносимост, BLEPHACLEAN може 

да се използва и след хирургична интервенция, съгласно препоръките на Вашия 

лекар или офталмолог.  

 

BLEPHACLEAN почиства и отстранява праховите частици, полените и секретите от 

клепачите.  

BLEPHACLEAN поддържа чистотата на кожата около очите и нейната естествена 

бактериална флора.   

Продуктът е офталмологично тестван.  

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ДОЗИРОВКА:  

 

Преди операция в областта на очите, използвайте два пъти дневно в продължение 

на 5 дни или съгласно препоръките на Вашия лекар или фармацивт.  

В останналите случаи, използвайте два пъти дневно, сутрин и вечер за 3 седмици, а 

след това веднъж дневно в продължение на 3 месеца или съгласно препоръките на 

Вашия лекар или фармацивт. При някои хронични състояния (нарушения) на клепачите 

може да е необходимо тяхното продължително почистване.  

Не е необходимо специално обучение преди използването на BLEPHACLEAN. 

 

Ако носите контактни лещи: Вие трябва да ги свалите преди да използвате 

BLEPHACLEAN. 
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Измийте добре ръцете си преди да използвате кърпичките. 
 

Разкъсайте сашето, за да го отворите (Фигура 1) и разгънете намиращата се вътре 
кърпичка; не използвайте каквито и да е инструменти за отваряне на сашето. 

 
 

 
Фигура 1: Oтваряне на сашето. 

 

 

Увийте кърпичката около горната част на показалеца. 

Задръжте затворено окото и внимателно поставете кърпичката върху клепача и основата 

на миглите (Фигура 2). 

Нежно масажирайте клепача с помощта на леки кръгови движения, отстранявайки 

всички остатъци от засъхнали корички, секрети или грим. 

 

 

Фигура 2: Почистване на клепачите и миглите. 

Пред огледалото, внимателно издърпайте надолу долния клепач с едната ръка, а с 

другата почистете (изтрийте) ръба на клепача с помощта на навитата около  пръста 
кърпичка (Фигура 3).  
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Фигура 3:  Почистване ръба на клепача. 

Повторете върху другото око, като използвате нова кърпичка. 

Не е необходимо изплакване след употреба на кърпичките BLEPHACELAN. 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 

 

Проверете дали опаковката е  цяла преди първата употреба: използвайте, само ако 
сашето не е било отворено (повредено) преди това. 

Не използвайте повторно, тъй като кърпичката няма да има същата ефективност, а 
повторното използване може да доведе до замърсяване.  

Трябва да потърсите лекарска помощ, ако симптомите Ви се влошат или не се 
подобряват.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  

 

Избягвайте докосването на окото с кърпичката BLEPHACLEAN; може да усетите 

чувство на парене. Ако това се случи, изплакнете със стерилна вода или физиологичен 
разтвор.  

 

 

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 

 

При употребата на BLEPHACLEAN са съобщавани следните ефекти: чувство на парене 

или сърбеж няколко минути след използване, зачервяване или подуване на клепачите, 

зачервяване на очите, алергични реакции.   

В тези случаи, носещите контактни лещи не трябва да ги поставят отново. 

  

Ако забележите някакви нежелани реакции или необичайно усещане след употребата 

на този продукт, моля консултирайте се с Вашия лекар и съобщете тази информация на 

локалния дистрибутор, производителя или Вашия локален здравен орган (вж. 

информацията за контакт в края на инструкциията за употреба). 

 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ 

 

Да се съхранява между 8°C и 25°C. 
Не излагайте Вашия продукт на пряка слънчева светлина или влага.  

Изхвърлете кърпичката веднага след нейната употреба. 
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Не използвайте след срока на годност, ясно отбелязан върху сашето и картонената 

опаковка.  
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец, в случай че 

опаковката не е била отворена и е съхранявана правилно.    
Проявете отговорност при изхвърлянето на продукта, съгласно локалните разпоредби 

(сашето трябва да се изхвърли в контейнера за домашни отпадъци, картонената 
опаковка и листовката могат да бъдат рециклирани).  

 

Дата на издаване и версия на инструкцията за употреба: Ver. 2   09/2019 

 
 

 

Производител: 

Laboratoires Théa 
12 rue Louis Blériot 

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 France/Франция 

www.laboratoires-thea.com 
 

«Информация за връзка»  

 
България:  

Дистрибутор: Теа Фарма ООД, София 1113, бул. “Шипченски проход” 18,                                                           
Търговски център Галакси, офис 110, България   

Здравен орган: Изпълнителна агенция по лекарствата, София 1303, ул. “Дамян Груев” 
8, България  

0459 

http://www.laboratoires-thea.com/

