
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

NEWSEPT EYES 

Οφθαλμικές σταγόνες μίας χρήσης με υαλουρονικό νάτριο και χαμομήλι 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το NEWSEPT EYES, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για 
σας. 
x Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
x Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας.
x Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλείσθε να ενημερώσετε το

γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 
1. Τι είναι το NEWSEPT EYES και ποια είναι η χρήση του.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το NEWSEPT EYES.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το NEWSEPT EYES.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
5. Πώς να φυλάσσεται το NEWSEPT EYES.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες.

1. Τι είναι το NEWSEPT EYES και ποια είναι η χρήση του

Το NEWSEPT EYES είναι στείρες οφθαλμικές σταγόνες σε περιέκτες μίας χρήσης, που 
περιέχουν υαλουρονικό νάτριο και εκχύλισμα χαμομηλιού. 
Το υαλουρονικό νάτριο χρησιμοποιείται ως ενυδατικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της 
ξηροφθαλμίας, ενώ το χαμομήλι έχει καταπραϋντική και δροσιστική δράση.  

Το NEWSEPT EYES ανακουφίζει τα μάτια από: 
x την ξηρότητα,
x το αίσθημα ύπαρξης ξένου σώματος στα μάτια,
x την κούραση από την παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
x την πολύωρη οδήγηση,
x το επίμονο διάβασμα,
x την χρήση φακών επαφής,
x τον ερεθισμό των οφθαλμών που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ο

καπνός, ο αέρας, ο κλιματισμός, το θαλασσινό νερό και η παρατεταμένη έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το NEWSEPT EYES

x Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οφθαλμική χρήση.
x Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχετε ευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά της

σύνθεσής του.



x Αν χρησιμοποιείτε άλλες οφθαλμικές σταγόνες, αφήστε διάστημα τουλάχιστον 10
λεπτών μεταξύ της ενστάλαξης του NEWSEPT EYES και των άλλων σταγόνων.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το NEWSEPT EYES

Πόσο να χρησιμοποιώ 
x 1-2 σταγόνες σε κάθε μάτι ή στην εσωτερική επιφάνεια του φακού επαφής όσο συχνά

χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
x Χρησιμοποιήστε τις σταγόνες και στα δύο μάτια.

Πώς να το χρησιμοποιώ 
x Αποκολλήστε τον περιέκτη προς χρήση στρίβοντας την εμπρός και πίσω.
x Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν καθρέφτη πρόχειρο και πλύνετε τα χέρια σας.
x Κρατήστε το μακρύ επίπεδο άκρο του περιέκτη μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και

ανοίξτε τον στριφογυρίζοντας το άλλο άκρο.
x Κρατήστε το κεφάλι σας γερμένο προς τα πίσω.
x Τραβήξτε προς τα κάτω το βλέφαρό σας με ένα καθαρό δάχτυλο.
x Κρατήστε τον περιέκτη μεταξύ του αντίχειρα και των δακτύλων σας με το ανοιχτό άκρο

προς τα κάτω.
x Φέρτε το στόμιο του περιέκτη κοντά στο μάτι. Χρησιμοποιήστε τον καθρέφτη αν

βοηθάει.
x Μην αγγίζετε το μάτι σας ή το βλέφαρό σας, τις γύρω περιοχές ή άλλες επιφάνειες στο

στόμιο του περιέκτη.
x Πιέστε ελαφρά τον περιέκτη στο κάτω μέρος του ώστε να απελευθερωθούν 1-2 σταγόνες

μεταξύ του βλεφάρου και του ματιού.
x Αν μία σταγόνα ξεφύγει από το μάτι σας, προσπαθήστε πάλι.
x Μετά το άνοιγμα του περιέκτη, να απορρίπτεται το προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

x Μετά τη χορήγηση, σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να παρατηρηθεί ερεθισμός.�
x Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας και διακόψτε την χρήση του σκευάσματος.

5. Πώς φυλάσσεται το  NEWSEPT EYES

x Το NEWSEPT EYES πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.

x Να μη χρησιμοποιείτε το NEWSEPT EYES μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στην επισήμανση.

x Να μη χρησιμοποιείτε το NEWSEPT EYES εάν το διάλυμα είναι θολό ή έχει
μικροσωματίδια.

x Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25οC.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το NEWSEPT EYES 



Το NEWSEPT EYES περιέχει sodium hyaluronate 0,2%, chamomile extract, sodium 
chloride, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 
disodium edetate.  

Εμφάνιση του NEWSEPT EYES - περιεχόμενο της συσκευασίας  
Το NEWSEPT EYES διατίθεται σε περιέκτη μίας χρήσης του 0,5 mL. 
To NEWSEPT EYES διατίθεται σε κουτιά που περιέχουν 10, 20 ή 30 περιέκτες. 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.   

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 09/2018. 



INSTRUCTIONS FOR USE LEAFLET: 
INFORMATION FOR THE USER 

 
NEWSEPT EYES 

 
Single use eye drops with sodium hyaluronate and chamomile 

 
Read all the leaflet carefully before you start using NEWSEPT EYES, as it contains 
important information that you should be aware of. 
x Keep this instruction leaflet. You may need to read it again. 
x If you have any further questions, ask your pharmacist. 
x If you notice any side effects, please inform your doctor or pharmacist. 
 
What is in this instruction leaflet? 
1. What is NEWSEPT EYES and what is its recommended use. 
2. What you need to know before you use NEWSEPT EYES. 
3. How to use NEWSEPT EYES. 
4. Possible side effects. 
5. How to store NEWSEPT EYES. 
6. Package contents and other information. 
 
1. What is NEWSEPT EYES and what is its recommended use 
 
NEWSEPT EYES is a sterile eye drops solution in single use containers with sodium 
hyaluronate and chamomile extract. 
Sodium hyaluronate is used as a hydrating agent for the treatment of dry eyes, while 
chamomile is used for its soothing and cooling effect. 
 
NEWSEPT EYES relieves the eyes from:  
x dry feeling, 
x feeling of foreign particles in the eyes, 
x tiredness from prolonged use of a computer, 
x driving for extended periods of time, 
x intense studying, 
x contact lens use, 
x irritation caused by environmental factors such as smoke, wind, air-conditioning, sea 

water or prolonged exposure to sunlight. 
 
2. What you need to know before you use NEWSEPT EYES 
 
x This product is for ophthalmic use only. 
x Do not use this product, in case of hypersensitivity against any of the ingredients. 
x If you are concomitantly using another ophthalmological solution, at least a 10 minutes 

interval should exist between the two solutions. 
 
3.    How to use NEWSEPT EYES  



How much to use 
x 1-2 drops in each eye or on the inner surface of a contact lens, as often as needed during

the day.
x Use the eye drops in both eyes.

How to use it 
x Detach the container for use by twisting it back and forth.
x Make sure you have a mirror available and wash your hands.
x Hold the long flat end of the container between your thumb and forefinger and open it by

twisting the other end.
x Lean your head back.
x Pull down your eyelid with a clean finger.
x Hold the container between your thumb and your fingers, with the open end pointing

down.
x Bring the container tip close to the eye. Use the mirror, if it helps.
x Do not touch the edge of the container to the ocular surface, to eyelids or the surrounding

areas.
x Press gently the container from its bottom for the release and instillation of 1-2 drops

between the eyelid and eye.
x If a drop misses your eye, repeat the process.
x After opening the container, any unused product must be discarded.

4. Possible side effects

x After use, irritation may occur in rare cases.
x If you notice any side effects, please inform your doctor or pharmacist and stop using

this product.

5. How to store NEWSEPT EYES

x Keep NEWSEPT EYES out of the reach and sight of children.
x Do not use NEWSEPT EYES after the expiry date, which is stated on the label.
x Store below 25°C.

6. Package contents and other information

What NEWSEPT EYES contains 
NEWSEPT EYES contains sodium hyaluronate 0.2%, chamomile extract, sodium chloride, 
sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium 
edetate. 

NEWSEPT EYES size availability and package contents 
NEWSEPT EYES is available in single use containers of 0.5 mL. 
NEWSEPT EYES is distributed in packs containing 10, 20, or 30 single use containers. 
Not all pack sizes may be available. 
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