
PURALID LIPOGEL
Blefarit är en vanlig åkomma som innebär att ögonlocken blir inflammerade. 
Det kan bero på infektioner, allergier eller hudreaktioner. Om inte symtomen* 
vid blefarit behandlas kan det leda till andra problem till exempel torra ögon 
eller ögoninflammation. 
Puralid Lipogel innehåller flera aktiva substanser som lugnar, rengör och lindrar 
irriterade ögonlock vid blefarit.

* Symptom kan vara en brännande känsla, sveda, skav, grusighet i ögonen, 
svullna, röda ögonlock, hudflagor på ögonlocken och bildning av små 
skorpor vid fransroten.

LÄS MER OCH KÖP PURALID LIPOGEL 
PÅ WWW.PURALID.SE

Irriterat i ögat?

Lugnar, rengör och 
lindrar blefarit 

SantenPharma AB · Evenemangsgatan 31 A · 169 79 Solna · 08-444 75 60
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Om dina ögon tåras, kliar, känns trötta eller irriterade kan 
det bero på torra ögon. Hitta en behandling som passar dig. 
Börja med att göra vårt självtest på www.torraögon.nu! 

SantenPharma AB | Evenemangsgatan 31A | 169 79 Solna
Tel. 08-444 75 60 | info.se@santen.com

Blunda inte för torra ögon 
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Om dina ögon tåras, kliar, känns trötta eller irriterade kan 
det bero på torra ögon. Hitta en behandling som passar dig. 

www.torraögon.nu! 



Lecrolyn sine (natriumkromoglikat) är konserveringsfria ögondroppar 
vid allergi, perfekt för dig som använder kontaktlinser eller helt enkelt 
inte vill ha konserveringsmedel i ögonen. Rekommenderad dos är 1-2 
droppar i varje öga två gånger per dag. Säljs receptfritt på apotek. 

Lecrolyn sine är ett receptfritt läkemedel.

Mer information fi nns i bipacksedeln.

Befria dina kliande och rinnande ögon.

www.allergilindring.se

Annons

KONSERVERINGSFRIA 
ÖGONDROPPAR 

VID ALLERGI

Lecrolyn sine 40 mg/ml (natriumkromoglikat) ögondroppar, lösning. Indikation: Symtomatisk behandling av allergisk konjunktivit hos vuxna och barn. 
Normal dos för barn och vuxna: 1 till 2 droppar i varje öga två gånger per dag. Om symtomens intensitet kräver mer frekvent dosering ska frekvensen för 
dosadministrering inte överskrida 4 gånger dagligen. Lecrolyn sine bör användas regelbundet för att uppnå optimal kontroll av symtomen. Tala med läkare 
innan du använder Lecrolyn sine om du bara har symtom på ena ögat, eftersom allergiska reaktioner normalt orsakar irritation i båda ögonen. Tala med läkare 
om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre efter två dagars behandling. Allergiska reaktioner (överkänslighet) har rapporterats. Det är dock inte 
känt hur ofta detta sker. Om du får symtom som utslag, svårt att svälja eller andas, svullnad i läppar, ansikte, svalg, tunga och förvärrad rodnad, måste du 
omedelbart kontakta läkare. Som med andra ögon droppar kan Lecrolyn sine orsaka lokal irritation och kortvarig dimsyn. Om detta inträffar ska du inte köra 
bil eller använda maskiner förrän din syn är helt återställd. Hållbarhet öppnad förpackning: 8 veckor. Datum för översyn av SPC: 2018-12-14. Innehavare av 
godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland.  Kontakt (lokal företrädare): SantenPharma AB,  Evenemangsgatan 
31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.                                                                                PP-LECSI-SE-0040 / FEB 2021




