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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

BLEPHADEMODEX® 

 

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

 
 

ПОКАЗАНИЯ  

 

BLEPHADEMODEX e стерилна кърпичка, напоена с лосион за ежедневна хигиена 
(почистване) на клепачите в случай на инфекция с Demodex.  

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

ПОДХОДЯЩ ЗА    

 

Само за възрастни. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Не използвайте BLEPHADEMODEX, ако сте алергични към някоя от съставките му 

(вж. Описание на изделието). 

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

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

 

Поради липсата на достатъчно данни, BLEPHADEMODEX не трябва да се използва при 

деца, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар. 

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

BLEPHADEMODEX са стерилни кърпички, напоени с лосион.  

Лосионът съдържа: PEG-8, полисорбат 80, полоксамер 184, терпинен-4-ол, PEG-6 

каприлови/каприолови глицериди (макрогол 6 глицерол каприлокапрат), натриев 
хиалуронат, дикалиев фосфат, калиев дихидрогенфосфат, пречистена вода. 

 

BLEPHADEMODEX не съдържа агресивни детергенти и е без консерванти.  

BLEPHADEMODEX има свеж аромат, който се дължи на натуралните съставки и се 

разсейва за няколко минути след използване.   

Цветът на кърпичката може да варира. Tова се дължи на натуралните растителни 

екстракти (терпинен-4-ол, пречистен екстракт от масло на чаено дърво) и е нормално.  

 

ПОЛЗА, ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 

 

BLEPHADEMODEX се препоръчва: 

- за ежедневно почистване на клепачите в случай на инфекция с Demodex, 
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- за облекчаване на симптомите на инфекция или възпаление на клепачите 

(блефарит), причинени от  Demodex.  

Demodex е най-често срещания микроскопичен кожен паразит, но когато наличието му 

е значително, могат да се възникнат дразнещи симптоми като сърбеж, парене, 

възпаление на клепачите, зачервяване на ръба на клепачите и усещане за чуждо тяло. 

Появата на  трудно премахващ се цилиндричен пърхот в основата на миглите е 

изключително  показателно за наличието на инфекция с Demodex. Demodex не се 

отстранява с помощта на обичайно използваните средства за почистване и изисква 

специално лечение.  

BLEPHADEMODEX отстранява коричките, пърхота, замърсяванията и инфекциозните 

причинители в областта на клепачите и миглите. BLEPHADEMODEX подобрява 

симптомите на свързаната с Demodex инфекция, като сърбеж, парене, сухота и 

възпаление на ръба на клепача. Води до намаляване на зачервяването на клепачите и 

чувството за чуждо тяло.  

Съдържа натриев хиалуронат, натурално овлажняващо средство, което успокоява и  

регенерира (възстановява) чувствителната кожа.   

BLEPHADEMODEX се понася добре.   

Продуктът е офталмологично тестван.  

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Дозировка:  

- Леки до умерени симптоми: Веднъж дневно, за предпочитане вечер, в 

продължение на  4 седмици. 

- Умерени до тежки симптоми: Два пъти дневно, сутрин и вечер, за 4 седмици. 

Вашият лекар може да промени дозировката и продължителността на приложение в 

зависимост от тежестта на симптомите. 

Както и при другите средства за лечение на блафарит, Вашият лекар може да Ви 

препоръча едновременно приложение на изкуствени сълзи. 

Не е необходимо специално обучение преди използването на BLEPHADEMODEX. 

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

BLEPHADEMODEX. 

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. 
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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 или секрети. 

 

 

Фигура 2: Почистване на клепачите и миглите. 

Повторете върху другото око, като използвате нова кърпичка. 

BLEPHADEMODEX не е мазен и не изисква изплакване след употреба.  

След употреба, задръжте окото затворено за 15 секунди.  

 

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.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  
 

Избягвайте докосването на окото с кърпичката BLEPHADEMODEX; може да усетите 
чувство на парене. Ако това се случи, изплакнете със стерилна вода или физиологичен 

разтвор.  
 

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 

 

Съобщавани са следните нежелани ефекти: чувство на парене след употреба.    

 

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 инструкцията 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. 
 

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 и кърпичката трябва да се изхвърлят в контейнера за домашни отпадъци, 

картонената опаковка и листовката могат да бъдат рециклирани).  
 

 

Дата на издаване и версия на инструкцията за употреба: Ver. 3  08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0459 
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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  

 

 

http://www.laboratoires-thea.com/
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ЗНАЧЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ НА ОПАКОВКАТА 

 

 

 
 

 
 

 

Производител  

 

Медицинско изделие 

 

Партида  

 

Прочетете инструкцията 
за употреба 

 

Стерилизирано 
с помощта на 

лъчение   

Дата на производство 

 

Годен до   

 
 

Не използвайте, ако 
опаковката е повредена 

 Температурни 

условия на 
съхранение 

 
 
 

Внимание  

 

За еднократно 
приложение  

  


