
COMPOSITION:
Sodium Hyaluronate 0,15%, Carboxymethyl 

Beta-Glucan, Vitamin A Palmitate, Vitamin E TPGS, 
SCO®  in an isotonic solution buffered pH 7,0.
DESCRIPTION:
NAVITAE®PLUS contains polysaccharidic lubricants 
such as Sodium Hyaluronate and Carboxymethyl 
Beta-glucan, and a protective lubricant lipophilic system 
composed of Vitamin A and pegylated Vitamin E.
The topical ocular use of Vitamin A improves contact lens 
wearing by reducing the frictional, mechanical damage 
that they can cause on epithelial cells of the cornea and 
conjunctiva.
Vitamin A stabilizes the fatty phase of the lachrymal film 
by increasing its capacity to maintain natural hydration, 
therefore reducing the symptoms of ocular dryness. This 
activity is also exerted by the polysaccharides present in 
the product.
Vitamin E is an antioxidant that helps to reduce the 
concentration of free radicals in the lachrymal fluid, 
and therefore enhances the protection of corneal and 
conjunctival epithelial cells, decreasing the risk of 
inflammation.
NAVITAE®PLUS is preserved with a special preservative 
system called SCO® (Stabilized Complex Oxychloro) that 
keeps the solution sterile in the bottle. When exposed to 
light, SCO® dissipates into components naturally found in 
the human tears such as sodium chloride, oxygen and water, 
making it very well tolerated.
INDICATIONS:
NAVITAE®PLUS  is a lubricant ophthalmic solution with an 
antioxidant and moisturizing effect used for the relief of dry 
eyes and ocular discomfort caused by:
•  Ocular irritation caused by pathologies such as keratitis, 

adverse effects following corneal surgery, traumatic 
ulcers, corneal inflammation.

•  Oxidative stress due to light exposure and/or an increase 
in free radicals on the ocular surface.

•  Contact lens wearing.
NAVITAE®PLUS  is compatible with all types of 
contact lenses. 
INSTRUCTIONS FOR USE:
•  Wash, rinse and dry your hands thoroughly.
•  Make sure the seal is intact.

•  To open the bottle, unscrew the top completely  to break 
the safety seal.

•  Instill 1 or 2 drops into each eye, 3 to 6 times a day, or 
according to the specialist’s advice.

•  Close the bottle tightly after use.
WARNINGS:
•  To prevent possible contamination, do not let the tip of 

the dropper come into contact with any surface or the eye.
•  Do not use in case of specific hypersensitivity towards any 

of the constituents.
•  In some cases, slight sensitivity may cause a brief 

stinging or irritation upon instillation that disappears 
after blinking.

•  If the ocular irritation persists and you experience pain, 
redness or change in vision following the instillation, 
consult your specialist.

•  Do not swallow the solution.
•  Keep out of the sight and reach of children.
•  Do not use the solution after the expiry date.
•  After the bottle has been opened, the solution must be 

used within 90 days.
• Do not use if the bottle is damaged. 
•  Do not expose to direct sunlight.
STORAGE:
•  Store between 5 and 35°C and protect from a direct 

source of light.
3 ml (free sample)   D3NP248

15 ml   D15NP249
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BİLEŞİMİ
% 0,15 Sodyum Hiyalüronat, Karboksi-
metil Beta-Glukan, Vitamin A Palmitat, 

E Vitamini TPGS, SCO® pH 7,0 tamponlanmış izotonik 
çözeltide.
TANIMI
NAVITAE®PLUS Sodyum Hiyalüronat ve Karboksime-
til Beta-glukan gibi polisakkarid kayganlaştırıcılar ve A 
Vitamini ile pegile E Vitamini içeren koruyucu kaygan-
laştırıcı lipofilik bir sistem içermektedir.
Vitamin A’nın topikal olarak gözde kullanılması, kontakt 
lens kullanımı sebebiyle korneanın ve konjonktivanın 
epitel hücrelerinde meydana gelebilecek mekanik zararı 
azaltarak, kontakt lens kullanımını kolaylaştırır. 
Vitamin A doğal sıvı yükleme kapasitesini muhafaza 
ederek lakrimal filmin yağ fazını stabilize eder ve böylece 
göz kuruluğu semptomlarını azaltır. Bu aktivite ayrıca 
üründe bulunan polisakkaritler ile de oluşmaktadır.
E Vitamini, lakrimal sıvıdaki serbest radikallerin konsant-
rasyonunu azaltmaya yardımcı olan ve enflamasyon ris-
kini azaltarak kornea ve konjonktival epitel hücrelerinin 
korunmasını geliştiren bir antioksidandır.
NAVITAE®PLUS, çözeltiyi şişede steril halde tutan SCO® 
(Stabilize Kompleks Oksikloro) adlı özel bir koruyucu 
sistemle korunur. Işığa maruz kaldığında, SCO® doğal 
olarak sodyum klorür, oksijen ve su gibi insan gözyaş-
larında bulunan bileşenlere ayrılır ve bu durum onu iyi 
tolere edilir hale getirir.
KULLANIM AMACI
NAVITAE®PLUS, aşağıdakilerin neden olduğu kuru 
gözlerin ve oküler rahatsızlığın giderilmesinde kullanılan 
antioksidan ve nemlendirici etkiye sahip kayganlaştırıcı 
bir göz damlasıdır: 
•  Keratit gibi patolojilerin neden olduğu oküler tahriş, 

kornea ameliyatından sonraki yan etkiler, travmatik 
ülserler, kornea iltihabı.

•   Işığa maruz kalma nedeniyle oksidatif stres ve / veya 
oküler yüzeydeki serbest radikallerin artması.

•  Kontakt lens kullanımı. 
NAVITAE®PLUS tüm kontakt lenslerle uyumludur.
KULLANIM TALİMATLARI
•  Ellerinizi iyice yıkayın, durulayın ve kurulayın.
•  Contanın sağlam olduğundan emin olun.
•  Şişeyi açmak için, üst kısmı tamamen çevirin ve güvenlik 

mührünü kırın.

•  Her göze 1 veya 2 damla, günde 3-6 defa  veya uzman 
tavsiyesi uyarınca damlatın.

•  Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatın.
UYARILAR
•  Olası kirlenmeyi önlemek için, damlalığın ucunun 

herhangi bir yüzeye veya göze temas etmesine izin 
vermeyin.

•  Bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık duru-
munda kullanmayın.

•  Bazı durumlarda, hafif duyarlılık, göz kırptıktan sonra 
kaybolan damlatma sırasında kısa bir hassasiyet veya 
tahrişe neden olabilir.

•  Göz hassasiyeti devam ederse ve damlatma sonrasında 
ağrı, kızarıklık veya görme değişikliği yaşarsanız, uzma-
nınıza danışın.

•  Solüsyonu yutmayın.
•   Görünür yerde bırakmayın ve çocuklardan uzak tutunuz.
•  Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
•  Şişe bir kez açıldıktan sonra, içerisindeki sıvı 90 gün 

içinde kullanılmalıdır.
•  Şişe hasarlıysa kullanmayın.
•  Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.
SAKLAMA
•  5 ila 35 ° C arasında saklayın ve doğrudan bir ışık 

kaynağından koruyun.
3 ml (ücretsiz numune)    D3NP248

15 ml   D15NP249

GÖZ DAMLASI
Sodyum Hiyalüronat, A ve E vitaminleri içeren antioksidan ve 
kayganlaştırıcı göz damlası.
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