กรุณาเก็บคำอธิบายยานี้ไว้กับยา และ โปรดอ่านอย่างละเอียดทุกครั้งที่จะใช้

สำหรับตาแห้ง・ตาอักเสบ ซ่อมแซมกระจกตา*1 · ผสานส่วนประกอบที่มี
ประสิทธิภาพในระดับความเข้มข้นสูงสุด อาทิเช่น สารปกป้องกระจกตา*2

ยากลุ่มที่สอง

Sante Medical Guard®EX

ยาจักษุ

คนปัจจุบันนี้ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกวันที่กระจกตา (เยื่อบุตาด้านหน้า) เนื่องจากการใช้ดวงตามากเกินไป, การคันตา (คันแล้วเกา),
การใส่คอนแทคเลนส์, หรือรังสียูวี
ความเสียหายของกระจกตาที่เกิดเนื่องจากเหตุเหล่านี้หากไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคทางตาหรือตาอักเสบได้
Sante Medical Guard EX ผสมผสานส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ 10 ชนิด รวม 6 องค์ประกอบในระดับความเข้มข้นสูงสุด
โดยเน้นที่ฟลาวินแอดินีนไดนิวคลีโอไทด์โซเดียม (แอคทีฟ วิตามินบี 2) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระจกตา,
โซเดียมคอนโดรอิทินซัลเฟต ที่เพิ่มความชุ่มชื้นและปกป้องกระจกตา
เป็นยาหยอดตาที่มีสรรพคุณในการปกป้องและซ่อมแซมกระจกตาที่ได้รับความเสียหาย, ป้องกันตาอักเสบและโรคทางตา
เราใส่ใจในดวงตาอันบอบบางของคุณและสนับสนุน “ชีวิตที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน”
้ เยือ
่ กระจกตา
*1ทำหน้าทีใ่ นการเสริมสร้างความแข็งแรงและซ่อมแซมเนือ
่ ค
ี วามเข้มข้นสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางตา : ฟลาวินแอดินน
ี ไดนิวคลีโอไทด์โซเดียม (แอคทีฟ วิตามินบี 2),
*2ส่วนประกอบทีม
โซเดียมคอนโดรอิทน
ิ ซัลเฟต, วิตามินบี 6, นีโอสติกมิน เมทิลซัลเฟต, คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต, ไดโพแทสเซียมกลิเซอร์รซ
ิ เิ นส

ส่วนประกอบ·ปริมาณ

ข้อควรระวังในการใช้

ส่วนประกอบ

ฟลาวินแอดินีนไดนิวคลีโอไทด์โซเดียม
(แอคทีฟ วิตามินบี 2)

ประเด็นที่ต้องปรึกษาแพทย์
1.บุคคลต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์, เภสัชกรหรือ ตัวแทนจำหน่ายก่อนใช้
(1) ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการรับการรักษาโดยแพทย์
(2) ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา

(3) ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้

เจ็บปวดตาอย่างรุนแรง

(4) ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
2.กรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้หลังจากการใช้ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดผลข้างเคียง
กรุณาหยุดใช้ยาทันที และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่าย
คำที่เกี่ยวข้อง

อาการโรค

ผิวหนัง

ผื่นขึ้น, ผื่นแดง, คัน

ตา

0.05%

สรรพคุณ
สร้างเสริมและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระจกตา
ให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาด้วยการปกป้อง
กระจกตาและป้องกันการระเหยของน้ำตา

โซเดียมคอนโดรอิทินซัลเฟต

0.5%

ทอรีน

0.5%

วิตามินบี 6
(ไพรีดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์)

0.1%

กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา

โพแทสเซียม แอล แอสปาร์ติก

0.5%

เพิ่มการหายใจของเนื้อเยื่อตา

นีโอสติกมีน เมทอลซัลเฟต

เป็นโรคต้อหิน

ปริมาณ

0.005%

คลอเฟนิรามีน

0.03%

กรดเอปไซลอน

1.0%

กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อตา

คลายความเมื่อยล้าตาโดยการซ่อมแซม
กล้ามเนื้อตาส่วนที่ปรับโฟกัส
ยับยั้งการทำงานของฮีสตามีน,
ช่วยยับยั้งอาการอักเสบ·อาการคันตา
ระงับการผลิตสารที่เป็นสาเหตุของการอักเสบ

สารสกัดจากรากชะเอมเทศ

0.25%

ช่วยยับยั้งการอักเสบของดวงตา

เตทรีโซลีนไฮดรอกไซด์

0.01%

ระงับอาการเลือดออกใต้เยื่อบุตา
(ส่วนของตาขาว)

สารประกอบ ประกอบด้วย โซเดียม อีเดเตตไฮเดรต, คลอโรบิวทานอล, เจอรานิออล, เดกซ์แทรน,
โซเดียมไฮยาลูโรเนท, ไฮดรอกซี่ เอทิล เซลลูโลส, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, บอแรกซ์, โพลีซอเบต 80,
ดี-โบนีออล, แอล-มอนทอล, สารละลาย, สารควบคุมค่ากรด-ด่าง

เส้นเลือดฝอยในตาแตก, คัน, บวม, ป้ายตาแล้วเจ็บ

3. หากเกิดกรณีต่อไปนี้ ให้หยุดการใช้ยา และโปรดนำเอกสารนี้ไปปรึกษาแพทย์,
เภสัชกรหรือตัวแทนจำหน่ายทันทีี

<ข้อควรระวังเกี่ยวกับส่วนประกอบ และปริมาณการใช้>
หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจรู้สึกหวานในปาก
เนื่องจากสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งไหลลงไปในปากผ่านท่อน้ำตา
ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของคุณภาพยา

(1) อาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้น

(2) เมื่ออาการไม่ดีขึ้น หลังจากใช้ยาไปแล้ว 5-6 วัน

ข้อควรระวังในการจัดเก็บและรักษายา

วิธีใช้, ปริมาณการใช้

กรุณาหยอดตา ครั้งละ 1-3 หยด, วันละ 5-6 ครั้ง

● โปรดระวังข้อควรระวังต่อไปนี้

(1) หากใช้ยาเกินขนาด อาจจะเกิดอาการแสบตา และทำให้เส้นเลือดฝอยในตาแตกได้้
(2) ในกรณีที่ต้องการใช้ยานี้กับเด็กเล็ก กรุณาใช้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
(3) อย่าให้ปลายหลอดหยดยาสัมผัสกับดวงตา, เปลือกตา, ขนตา
(ตัวยาอาจปนเปื้อนหรือเกิดตะกอน
เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในตาและแบคทีเรีย)
นอกจากนี้ อย่าใช้ยาที่มีตะกอน
(4) อย่าใช้ยาในขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
(5) กรุณาใช้สำหรับหยอดตาเท่านั้น

สรรพคุณ・ประสิทธิภาพ

ลดการอักเสบของตาเนื่องจากได้รับแสงยูวีหรือแสงสว่างอื่นๆ (โรคตาอักเสบจากแสงสะท้อนหิมะ
เป็นต้น), เปลือกตาอักเสบ (หนังตาอักเสบ), ป้องกันโรคดวงตา (เวลาที่ฝุ่นหรือเหงื่อเข้าตา
เป็นต้น), ลดอาการตาเมื่อยล้า, คันตา, ตาพร่ามัว(เมือกในตาสูง), เลือดออกให้เยื่อบุตา,
อาการระคายเคืองตาอันเนื่องจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

(1) โปรดปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โปรดอย่าวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
เช่น ในรถยนต์หรือวางใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ
นอกจากนี้ หากวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
อาจจะทำให้ภาชนะบรรจุเปลี่ยนรูป
ตัวยารั่วหรือคุณภาพของยาเสื่อมลง จึงไม่ควรใช้ยาที่เหลือนั้น
(2) โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
(3) โปรดอย่าเปลี่ยนถ่ายยาลงสู่ภาชนะบรรจุอื่น
(อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ผิดประเภทหรือคุณภาพยาเปลี่ยนแปลง)
(4) โปรดอย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น
(5) โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว นอกจากนี้ โปรดใช้ยาโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดฝา
แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันหมดอายุ
(6) อาจจะมีผลึกยาสีเหลืองติดที่บริเวณปลายหลอดหยดหรือด้านในของฝาขวด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษา ในกรณีนี้ กรุณาเช็ดออกเบาๆ ด้วยผ้าที่สะอาด
ี ไดนิวคลีโอไทด์โซเดียม (แอคทีฟ วิตามินบี 2)
(7) สีเหลืองของผลิตภัณฑ์น้ี คือ สีของฟลาวินแอดินน
ในขณะที่หยอดตา หากตัวยารั่วไหลออกมาและหยดลงบนเสื้อ โปรดล้างออกด้วยน้ำทันที

ขนาดบรรจุ

12 มล.

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ ร้านที่ท่านซื้อ หรือตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท Santen Pharmaceutical “แผนกลูกค้าสัมพันธ์”
หมายเลขโทรศัพท์ 0120-127-023 เวลาทำการ 9:00 – 17:00 (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาที่สอบถาม และเพื่อรักษา / ปรับปรุงคุณภาพในการให้คำแนะนำ
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Santen

Pharmaceutical Co. , Ltd.

4-20 โอะดิน-โจ, คิตะ-คุ, โอซาก้า
www.santen.co.jp

