
KLIMI MED 
 

Șervețele sterile de unică folosință, cu hialuronat de sodiu și digluconat de clorhexidină, 
pentru igiena perioculară 

 
Indicații: 
KLIMI MED este un șervețel steril, moale, de unică folosință, cu hialuronat de sodiu, oferind o acțiune 
de curățare, emolientă, calmantă și decongestionantă. 
Soluția care menține umed șervețelul conține digluconat de clorhexidină, un agent antibacterian. 
KLIMI MED este un dispozitiv medical indicat, alături de terapia medicamentoasă adecvată, pentru 
igiena și refacerea condițiilor fiziologice ale ochiului și anexelor sale în caz de procese inflamatorii 
și/sau infecțioase și, în special, înainte și după chirurgia oftalmică. 
KLIMI MED nu conține parabeni sau parfumuri. 
 
Compoziție: 
Hialuronat de sodiu, glicirizinat de amoniu, digluconat de clorhexidină, fosfat disodic dodecahidrat, 
fosfat de sodiu monobazic, edetat disodic, polisorbat 20, glicerină, hidroximetilglicinat de sodiu, 
distilat din flori de portocale amare, apă. 
 
Forma de prezentare: 
1 cutie cu 20 de șervețele sterile de unică folosință 
1 prospect 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
Spălați bine mâinile și deschideți săculețul pentru a scoate șervețelul umed. Închideți ochiul, așezați 
șervețelul pe pleoape și gene și masați ușor până când întreaga zonă a ochiului este curățată 
temeinic. 
 
Precauții și avertizări: 
Funcționalitatea și siguranța produsului sunt garantate de integritatea ambalajului original. 
Este important să utilizați șervețele separate pentru fiecare ochi pentru a preveni contaminarea 
încrucișată. 
KLIMI MED conține digluconat de clorhexidină și, în consecință, trebuie utilizat cu precauție la nou 
născuți. 
Produsul nu trebuie utilizat de persoane alergice la formaldehidă deoarece conține 
hidroximetilglicinat de sodiu. 
Ocazional, produsul poate cauza o senzație ușoară și trecătoare de arsură sau o ușoară iritație locală. 
În cazul apariției acestor reacții, opriți utilizarea produsului. 
Nu aruncați produsul după utilizare. 
Păstrați la adăpost de praf, într-un loc răcoros, la temperaturi sub 25°C. 
Nu utilizați KLIMI MED după data de expirare. 
Utilizarea KLIMI MED de către copii sau de către persoane cu dizabilități trebuie supravegheată de un 
adult responsabil. 
 
Contraindicații: 
Hipersensibilitate la produs sau la oricare din componentele sale. 
 
Interacțiuni cu medicamente sau cu alte dispozitive medicale de uz oftalmic: 
Nu se cunosc interacțiuni ale produsului cu administrarea de medicamente sau alte dispozitive 
medicale de uz oftalmic. 
 



CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL 
DOAR PENTRU UZ EXTERN 
NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
Producător: 
S.I.F.I. S.p.A. 
Via Ercole Patti, 36 
95025 Aici S. Antonio (CT) – Italia 
 
Distribuit de: 
S.C. Oftafarma Romania S.R.L. 
Str. Carol Davila, nr. 105 – 107, ap. 5 
Sector 5 
București 
Romania 
 
KLIMI MED este un dispozitiv medical steril. 
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