Blefaroshampoo
Pentru curăţirea pleoapelor şi regiunii perioculare
Blefaroshampoo SIFI este un produs pentru curăţirea pleoapelor şi pentru igiena regiunii
perioculare. Formulat în mod ştiinţific pentru a avea o acţiune emolientă şi de curăţire este indicat în
special ca adjuvant în tratamentul blefaritelor şi al altor boli oculare.
Compoziţia sa specială şi pH-ul neutru permit produsului să desfăşoare acţiuni specifice fără
alterarea mecanismelor normale de apărare ale pielii. Blefaritele reprezintă una dintre cele mai
frecvente afecţiuni oculare. Ele sunt inflamaţii cronice ale marginii pleoapei şi sunt caracterizate de
prezenţa scuamelor şi a depunerilor de reziduuri seboreice pe marginea pleoapei şi în unghiul
ochiului.
Deoarece inflamaţia implică participarea ductului glandelor Meibomiene, a căror secreţie este
parte a filmului lacrimal, blefaritele pot cauza alterarea calitativă a lacrimilor, cu posibilitatea unor
afecţiuni infecţioase consecutive mai severe.
Mai mult, blefaritele pot induce alte patologii palpebrale ca şalazionul sau orjeletul.
Luând în considerare caracterul cronic al acestei inflamaţii este importantă asocierea, unei
igiene locale a pleoapei şi regiunii perioculare cu antibioterapia locală şi sistemică.
Fluxul normal al duetului glandelor Meibomiene poate fi refăcut numai printr-o igienă
adecvată a pleoapei şi regiunii perioculare cu înlăturarea continuă a reziduurilor.
Această curăţire trebuie făcută de una sau mai multe ori pe zi.
Compoziţie: Apă – Sodiu dilaureat-7 citrat – Hidroxietilceluloză – Glicerină – Colagen
hidrolizat – Glicozaminoglicani – Chamomilla Recutita extract de flori – Metilizotiazolinonă –
Metilcloroizotiazolinonă – Trietanolamină.
Componentele produsului Blefaroshampoo SIFI au caracteristicile specifice necesare
înlăturării scuamelor şi a depunerilor de reziduuri seboreice (efect de curăţire), hidratării pleoapelor
(acţiune de hidratare) şi calmării simptomelor inflamatorii (acţiune antiinflamatorie), Sodiul
dilaureat-7 citrat este un agent surfactant, conferind produsului Blefaroshampoo proprietăţi de
curăţare.
Spuma formată prin contactul cu apa şi prin masare circulară facilitează eliminarea scuamelor.
În plus, produsul are şi activitate antibacteriană pe membranele celulare. Colagenul hidrolizat are un
efect protector şi hidratant pe epiteliul pleoapelor. Glicerina, un emolient hidrosolubil, ajută la
menţinerea hidratării palpebrale prevenind formarea scuamelor.
Glicozaminoglicanii au acţiune hidratantă şi facilitează procesul de însănătoşire. Azulene, o
componentă fundamentală a extractului uscat de muşeţel are acţiune antiinflamatorie asupra
pleoapelor.
Datorită pH-ului neutru produsul Blefaroshampoo SIFI nu provoacă iritaţie corneană sau
conjunctivală chiar dacă intră accidental în contact cu ochiul. Lipsa efectelor iritante şi aplicarea
uşoară cresc complianţa pacientului la tratament şi reduc posibilitatea recurenţei blefaritelor acute
precum şi riscul altor patologii oculare.
Mod de prezentare: flacon de 40 ml
Instrucţiuni de utilizare: Turnaţi pe degete sau pe un tampon o mică cantitate din produs şi
masaţi cu mişcări circulare pleoapele, sprâncenele şi genele timp de câteva minute, apoi clătiţi cu
apă călduţă.
Repetaţi tratamentul o dată sau de mai multe ori pe zi, în funcţie de sfatul medicului.
Vâscozitatea produsului se poate modifica în raport cu temperatura la care acesta este expus.
Cu toate acestea, eventualele variaţii ale vâscozităţii nu afectează calitatea, siguranţa şi eficacitatea
produsului.
Detaşaţi partea mobilă a capacului

Întoarceţi flaconul
cu capul în jos şi
apăsaţi uşor
flaconul pentru a
scurge o cantitate
mică de şampon
pe degete sau pe
un tampon

Masaţi circular
pleoapele, genele
şi sprâncenele
timp de câteva
minute.

Clătiţi cu apă călduţă

