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INDICATIONS 

Blepha Plus® is a preservative free medical 
device for adults and children particularly 
adapt for pericoular cleansing, in case of pre 
and post ophthalmic surgery as well. It is 
effective in case of inflammations, infections, 
allergies, ocular secretions, infective or allergic 
manifestations due to pathologies and for 
cleansing  the eye area. 

PROPERTIES

Hyaluronic acid sodium salt is one of the 
fundamental substance making up the 
extracellular matrix of most of tissues.   
Thanks to its water retention capacity and  
its filmogen power, it exerts an hydrating  
and protective activity. 

The functional substances cleanse carefully 
the ocular and periocular area making Blepha 
Plus® a very good hygienic device which 
can be used also during ocular therapies 
prescribed by one own’s doctor. 

The peculiar cleansing, hydrating, protective 
and smoothing activity is guaranteed by  
Blepha Plus®‘s composition resulting to be 
an extremely gentle product, in particular for 
more sensitive skin and area. 

USE AND ADMINISTRATION

Wash your hands properly. Open the sachet 
and extract the gauze. Cleanse carefully the 

pericoular area with the gauze in order  
to remove some ocular secretions or any  
other residuals. 

INGREDIENTS

100% cotton gauze embidded with 3 ml of 
the following solution: aqua, PEG/PPG – 20/15 
dimethicone, chamomilla recutita flower 
extract, propylene glycol, euphrasia officinalis 
extract, sodium hyaluronate, ammonium 
glycyrrhizate, caprylyl/capryl glucoside,  
sodium cocoyl wheat amino acids, 
ethylhexylglycerin phenethyl alcohol, sodium 
chloride, sodium bicarbonate.

WARNINGS
•  Single use.
•  Keep out of the reach of children. 
•  The sterility of the sachet is guaranteed  

only in case of undamaged package. 
•  Store in  a cool dry place. 
•  External use.
•  Suspend the treatment in case of clear 

irritating events or hyper-sensitivity to  
the product. 

•  The action and the safety of the product  
are guaranteed exclusively in case of 
undamaged package. 

•  Read carefully the package leaflet. 

Preservative Free
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INDICATIES

Blepha Plus® is een voor volwassenen en 
kinderen bestemd medisch hulpmiddel dat 
bijzonder geschikt is voor de reiniging van de 
huid rondom de ogen, ook vóór en na een oog-
heelkundige ingreep. Het is doeltreffend bij ont-
stekingen, infecties, allergieën, oogsecreties, 
infectieuze of allergische ziekteverschijnselen, 
evenals voor het reinigen van het ooggebied. 

EIGENSCHAPPEN

Natriumzout van hyaluronzuur is één van 
de basisbestanddelen van de extracellulaire 
matrix van de meeste weefsels. De hydrate-
rende en beschermende werking ervan berust 
op het vermogen om water vast te houden en 
een film te vormen.
De werkzame bestanddelen reinigen zorg-
vuldig het gebied rondom de ogen, waardoor 
Blepha Plus® een uitstekend hygiënisch  
hulpmiddel is, dat ook kan worden gebruikt  
bij door de arts voorgeschreven oogbe- 
handelingen. De bijzondere reinigende, 
hydraterende, beschermende en verzachtende 
werking wordt verzekerd door de samen-
stelling van Blepha Plus®, waardoor het een 
uiterst zacht product is dat uitermate geschikt 
is voor de gevoelige huid. 

GEBRUIK EN TOEDIENING

De handen zorgvuldig wassen. Het zakje 
openen en het gaasje er uithalen. Het gebied 
rondom de ogen zorgvuldig reinigen met  

het gaasje om oogsecreties of andere 
reststoffen te verwijderen.

INGREDIËNTEN

100% katoengaas doordrenkt met 3 ml van  
de volgende oplossing: water, propyleenglycol, 
PEG/PPG – dimethicon 20/15, ammonium- 
glycyrrhizaat, extract van camomilla
recutita, extract van euphrasia offi cinalis, 
caprylyl/ caprylglucoside, met natriumcocoyl 
gehydrolyseerde tarwe-proteïnen, fenethyl- 
alcohol, natriumchloride, natriumhyaluronaat, 
natriumbicarbonaat, ethylhexylglycerine.

WAARSCHUWINGEN
•  Voor eenmalig gebruik.
•  Buiten het bereik en zicht van kinderen 

houden.
•  De steriliteit van het zakje is slechts gewaar-

borgd indien de verpakking onbeschadigd is.
•  Op een koele en droge plaats bewaren.
•  Voor uitwendig gebruik.
•  De behandeling staken in geval van duidelijke 

tekenen van irritatie of overgevoeligheid voor 
het product.

•  De werking en de veiligheid van het  
product zijn enkel gewaarborgd wanneer de 
verpakking onbeschadigd is.

•  De bijsluiter aandachtig lezen.

Conserveermiddelvrij

28
Steriele gaasjes voor eenmalig gebruik voor de 
perioculaire hygiëne bij volwassenen en kinderen

  NTC SRL 
Via Luigi Razza 3
20124  Milaan, Italië

DISTRIBUTEUR 
RockMed Pharma, Postbus 121, 
5688 ZJ  Oirschot, Nederland


