
Thealoz Duo Jel 

Endikasyonlar: Thealoz Duo Jel, orta dereceli veya şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde gözün 

korunması, hidrasyonu ve kayganlaştırmasında endikedir. Uygun Olduğu Kişiler: Yetişkinler, çocuklar, 

hamile veya emziren kadınlar. Kontrendikasyonlar: Thealoz Duo jelin içeriğindeki maddelerden herhangi 

birine alerjiniz varsa kullanmayınız. Cihazın Tanımı: Thealoz Duo Jel, trehaloz (%3), sodyum hiyalüronat 

(%0.15), karbomer (Carbopol 974P, %0.25), sorbitol, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudan oluşan bir 

oftalmik jeldir. Thealoz Duo Jel, steril, fosfat içermeyen, hipotonik ve pH açısından nötr bir sıvı jeldir. 
Thealoz Duo Jel koruyucu içermediği için gözlere hassas şekilde etki etmektedir. Koruyucu olmaması, 

oküler dokuların korunmasına olanak sağlamaktadır ve koruyuculara duyarlı kullanıcılarda hiçbir reaksiyona 

neden olmamaktadır. Yarar, Performans ve Etki Mekanizması: Thealoz Duo Jel, orta ve şiddetli kuru 

göze bağlı gözde rahatsızlık, batma, yabancı madde veya tahriş hissi durumlarında önerilmektedir. Rüzgar, 

duman, kirlilik, toz, güneşli veya soğuk koşullar, kuru sıcak, klima, uçak yolculukları, uzun saatler boyunca 

bilgisayar ekranı karşısında çalışılması gibi dış faktörler ile refraktif ve katarakt ameliyatları gibi göz 

ameliyatları bu semptomlara neden olabilmektedir. Thealoz Duo Jel, gözlerde rahatlık sağlamakta ve kuru 

göz semptomlarını uzun süreli olarak gidermektedir. Thealoz Duo Jel 'in ana bileşenleri trehaloz, sodyum 

hiyalüronat ve karbomerdir (Carbopol 974P). Trehaloz, birçok bitki ve hayvanda bulunan doğal bir 

maddedir ve çok kuru koşullarda dahi bitki ve hayvanların hayatta kalabilmelerini sağlamaktadır. Koruyucu 

ve hidrate edici özelliklere sahiptir. İnsan gözünde bulunan doğal bir madde olan sodyum hiyalüronat, göz 

yüzeyini hidrate etmek ve kayganlaştırmak için su tutmaktadır. Çözeltiyi göz yüzeyinde tutarak uzun süreli 

rahatlama sağlamakta ve oküler yüzeyin iyileşme süresini kısaltmaktadır. Karbomer Thealoz Duo Jel'in göz 

yüzeyinde daha uzun süre kalmasına olanak vererek, kuru göz belirtileri ve semptomlarını uzun süreli olarak 

gidermektedir. Genel Kullanım Önerileri: Günde 1 ila 4 kez, her göze 1'er damla. Ancak, Thealoz Duo Jel 

bir jel olduğu için, geceleri yatmadan hemen önce kullanıma özellikle uygundur. Kontakt lens 

kullanıyorsanız Thealoz Duo Jel kullanmadan önce lenslerinizi çıkarmanız gerekmektedir. Lenslerinizi geri 

takmadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Folyo saşeyi açınız 

ve bir tek kullanımlık flakonu şeritten çıkarınız. Flakonu ters çeviriniz, sallayınız ve jel aşağı inene kadar 

flakona vurunuz. Flakonu açmak için üstteki kapakçığı döndürerek koparınız. Bulaşmayı önlemek için, 

flakonun ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Damla görene kadar sıkınız. Alt göz kapağını aşağı çekerek ve 

yukarı bakarak, göz kapağının içine bir damla uygulayınız. Uygulamadan sonra gözünüzü kapatınız. İçinde 

jel kalmış olsa bile, tek kullanımlık flakonu çöpe atınız, saklamayınız. Kullanım Uyarıları: Ürünü ilk kez 

kullanmadan önce ambalajının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. Yalnızca saşeler ve tek kullanımlık 

flakonlar açılmamışsa kullanınız. Bulaşmayı önlemek için, flakonun ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. 
Flakonu tekrar kullanmayınız; flakon açıldıktan sonra içeriği mikrobiyal kontaminasyondan 

korunmamaktadır. Semptomlarınız kötüye giderse veya iyileşmezse doktorunuz veya eczacınızla iletişime 

geçmeniz gerekmektedir. Uyarılar: Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 
Kullanımdan sonra, görüşünüz bulanıklaşırsa araç veya makine kullanmayınız: birkaç dakika görüşünüzün 

netleşmesini bekleyiniz. İki farklı göz ürünü kullanırken en az 15 dakika ara veriniz. Thealoz Duo Jel en son 

kullanılmalıdır. Yan Etkiler: Seyrek görülen bir hafif göz tahrişi ve kızarıklık olasılığı. Göz jeli kullanırken, 

gözde yanma hissi, batma hissi, yabancı madde hissi ve kısa süreli olarak bulanık görme gibi bazı rahatsız 

edici semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu ürünü kullandıktan sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız veya olağan 

dışı bir şey hissederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınızla iletişime geçiniz ve bu bilgiyi dağıtıcı, üretici 

veya Sağlık Kurumuna bildiriniz. . Saklama ve İmha Koşulları: 8 °C ila 30 °C arasındaki sıcaklıklarda 

saklayınız. Ürününüzü doğrudan güneş ışığına veya neme maruz bırakmayınız. Tek kullanımlık flakonları 

içinde jel kalmış olsa bile derhal çöpe atınız. Açılmamış tek kullanımlık flakonu ışıktan korumak için 

saşesinde saklayınız. Açılmamış tek kullanımlık flakonlar saşenin açılmasından bir ay sonrasına kadar 

kullanılabilir. Tek kullanımlık flakonlarda ve kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 
Ürünü bilinçli ve yerel kılavuzlara uygun şekilde imha ediniz Üretici firma: Laboratoires Thea, Fransa. 

Türkiye’de ithalatçı ve dağıtıcı firma: Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. Hakkı Yeten Cad. No:10/C Kat:21 

Fulya Beşiktaş, İstanbul. www.theapharma.com.tr  

02/19.10.2021 

http://www.theapharma.com.tr/


Thealoz Duo Göz Damlası 

Endikasyonlar: Thealoz Duo, orta dereceli veya şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde gözün 
korunması, hidrasyonu ve kayganlaştırmasında endikedir. Uygun Olduğu Kişiler: Yetişkinler, çocuklar, 
hamile veya emziren kadınlar, herhangi bir tür kontakt lens kullanan kişiler. Kontrendikasyonlar: Thealoz 
Duo’yu içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. Cihazın Tanımı: Thealoz 
Duo, trehaloz (%3), sodyum hiyalüronat (%0.15), sodyum klorür, trometamol, hidroklorik asit ve 
enjeksiyonluk sudan oluşan bir oftalmik çözeltidir. Thealoz Duo, steril, fosfat içermeyen, hipotonik ve pH 
açısından nötr bir çözeltidir. Çözelti, ABAK® çoklu doz şişede tedarik edilmektedir. Bu cihaz, göz damlasını 
gözenek büyüklüğü 0.2 µm olan bir filtre yoluyla ileterek, herhangi bir koruyucu kullanmaksızın çözeltiye 
bakteri bulaşmasını önlemektedir. Bu nedenle, Thealoz Duo koruyucu içermediğinden gözlere karşı hassas 
şekilde etki etmektedir. Koruyucu olmaması, oküler dokuların korunmasına olanak sağlamaktadır ve 
koruyuculara duyarlı kullanıcılarda hiçbir reaksiyona neden olmamaktadır. Yarar, Performans ve Etki 
Mekanizması: Thealoz Duo, orta ve şiddetli  kuru göze bağlı gözde rahatsızlık, batma, yabancı madde veya 
tahriş hissi durumlarında önerilmektedir. Rüzgar, duman, kirlilik, toz, güneşli veya soğuk koşullar, kuru 
sıcak, klima, uçak yolculukları, uzun saatler boyunca bilgisayar ekranı karşısında çalışılması gibi dış 
faktörler ile refraktif ve katarakt ameliyatları gibi göz ameliyatları bu semptomlara neden olabilmektedir. 
Thealoz Duo, uygulamanın hemen ardından başlayıp tüm gün süren rahatlık sağlayıp göz kuruluğu 
semptomlarını gidermektedir. Thealoz Duo oküler yüzeyde iyi tolere edilmektedir ve herhangi bir tip 
kontakt lens kullanan kişiler tarafından kullanılabilir. Thealoz Duo’nun ana bileşenleri trehaloz ve sodyum 
hiyalüronattır. Trehaloz, birçok bitki ve hayvanda bulunan doğal bir maddedir ve fazlasıyla kuru koşullarda 
dahi bitki ve hayvanların hayatta kalabilmelerini  sağlamaktadır. Koruyucu ve hidrate edici özelliklere 
sahiptir. İnsan gözünde bulunan doğal bir madde olan sodyum hiyalüronat, göz yüzeyini hidrate etmek ve 
kayganlaştırmak için su tutmaktadır. Çözeltiyi göz yüzeyinde tutarak uzun süreli rahatlama sağlamakta ve 
oküler yüzeyin iyileşme süresini kısaltmaktadır. Genel Kullanım Önerileri: Günde 4 ila 6 kez, her göze 
1'er damla. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Şişeyi açmak için herhangi bir alet kullanmayınız. 
Alt göz kapağını aşağı çekerek ve yukarı bakarak, göz kapağının içine bir damla uygulayınız. Uygulamadan 
sonra gözünüzü kapatınız. Şişeyi kullandıktan sonra kapağını geri takınız. Kullanım Uyarıları: Bu ürün tek 
bir hastada birden fazla kez kullanılmaktadır. Başkasına bulaşmayı önlemek için, şişeyi başkalarıyla 
paylaşmayınız. İlk kullanımdan önce şişedeki kurcalamaya dayanıklı halkanın sağlam olup olmadığını 
kontrol ediniz. Bulaşmayı önlemek için, şişenin ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Semptomlarınız kötüye 
giderse veya iyileşmezse doktrunuz veya eczacınızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Uyarılar: 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Kullanımdan sonra, görüşünüz bulanıklaşırsa 
araç veya makine kullanmayınız, birkaç dakika görüşünüzün netleşmesini bekleyiniz. İki farklı göz ürünü 
kullanırken en az 10 dakika ara veriniz. Thealoz Duo’yu asla sulandırmayınız veya başka çözeltilerle 
karıştırmayınız. Şişe ilk kullanımdan sonra düşük atmosferik basınca maruz kalırsa sızdırabilir. Yan 
Etkiler: Seyrek görülen hafif bir göz tahrişi ve kızarıklık olasılığı. Bu tür bir durumda, kontakt lens kullanan 
kişiler lenslerini çıkarmalıdır. Göz damlası kullanırken, gözde yanma hissi, batma hissi, yabancı madde hissi 
ve kısa süreli olarak bulanık görme gibi bazı rahatsız edici semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu ürünü 
kullandıktan sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız veya olağan dışı bir şey hissederseniz, lütfen doktorunuz 
ile iletişime geçiniz. Saklama ve İmha Koşulları: 8°C ila 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız. 
Ürününüzü doğrudan güneş ışığına veya neme maruz bırakmayınız. Şişede ve kutuda belirtilen son kullanma 
tarihinden sonra kullanmayınız. Ürün açıldıktan sonra altı ay sonrasına kadar kullanılabilir. Ürünü bilinçli ve 
yerel kılavuzlara göre imha ediniz Üretici: Laboratoires Thea, Fransa. Türkiye’de İthalatçı ve Dağıtıcı 
firma: Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. Hakkı Yeten Cad. No:10/C Kat:21 Fulya Beşiktaş, İstanbul. 
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