
BioDrop MD® Spray 

Mikä tämä on ja mihin sitä käytetään 
Tämä on suljetulle silmäluomelle annosteltava emulsiosuihke, joka kosteuttaa kuivia ja ärtyneitä silmiä ja 
silmäluomia sekä hoitaa kuivaa silmänympärysihoa. Mikroemulsion sisältämä tyrnin siemenöljy levittyy 
hitaasti kyynelnesteen pinnalle vahvistaen silmien kuivumiselta suojaavaa lipidikerrosta. Lisäksi sen 
luonnolliset antioksidanttiyhdisteet suojaavat silmän pintaa ja ihoa soluvaurioilta ja nopeuttavat niiden 
paranemista. Hyaluronaani tukee kyynelnesteen vedensitomiskykyä ja voitelee silmän pintaa. Se myös 
suojaa soluvaurioilta ja kosteuttaa silmänympärysihoa. Erikoisannostelijaa voi käyttää missä asennossa 
tahansa. Suihke on Suomessa kehitetty ja valmistettu lääkinnällinen tuote, joka ei sisällä alkoholia, 
säilöntäaineita eikä eläinperäisiä aineita.  

Käyttöohjeet 
Poista suojakorkki. Testaa annostelijan toimintaa ennen suihkeen ensimmäistä annostelua suihkauttamalla 
muutama kerta esim. käsivarteen tai ilmaan. Suuttimessa on pykälä: paina suutin pohjaan asti suihkeen 
annostelemiseksi. Vie pullo 15–25 cm:n (6–10 tuuman) päähän silmistä. Sulje silmät ja annostele 1-2 
suihkausta silmäluomille. Laita suojakorkki takaisin annostelijan suuttimen päälle. Voit käyttää suihketta 
oireiden mukaan useita kertoja päivässä sekä piilolinssien käytön aikana. Jos käytät muita 
silmänympärystuotteita, anna niiden kuivahtaa vähintään 10 minuuttia ennen suihkeen käyttöä tai käytä 
muita tuotteita vähintään 10 minuuttia suihkeen annostelun jälkeen. Jos käytät silmämeikkiä, annostele 
suihke hiukan kauempaa meikin leviämisen estämiseksi (meikkituotteen ominaisuuden mukaan). Käytä 
pullo kuuden (6) kuukauden kuluessa avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä. 
 
Varoituksia  
 Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle. 
 Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.  
 Älä kosketa avatun pullon kärjellä silmää tai ihoa kontaminaatioiden välttämiseksi.  
 Älä kosketa pullon kärkeä sormilla. 
 Suihke voi aiheuttaa tilapäistä epämukavuuden tunnetta, mikäli sitä annostellaan suoraan avoimeen 

silmään. 
 Pidä vähintään 10 minuutin väli suihkeen ja muun silmälääkkeen annostelun kanssa.  
 Ei lasten ulottuville eikä näkyville.  
 Säilytä 5–30 °C lämpötilassa. Suojaa pullo suoralta auringonvalolta ja lämmöltä. Älä käytä tuotetta, joka 

on jäätynyt tai jota on säilytetty pitkään kuumassa. 
 Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti. Tarkoituksellisen ylitäytön vuoksi pulloon jää pieni määrä nestettä.  

 
Koostumus 
Tyrnin siemenöljy, hyaluronaani ja glyseroli trometamoli-sitraatti puskuriemulsiossa. 
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