
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

BOIRON Homeoptic, krople do oczu, 0,4ml, (10 minims.a
0,4ml )
 

Cena: 20,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 minims.a 0,4ml

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Boiron Homeoptic to lek homeopatyczny w postaci kropli do oczu w 10 jednodawkowych pojemnikach. Boiron Homeoptic stosuje się w
stanach przemęczenia oczu oraz podrażnienia spojówek. Krople mogą być stosowane przez osoby noszące szkła kontaktowe.

Skład
Substancjami czynnymi leku homeopatycznego są: Cineraria maritima 5 CH, Euphrasia officinalis 3 DH, Calendula officinalis 3 DH,
Kalium muriaticum 5 CH, Calcarea fluorica 5 CH, Magnesia carbonica 5 CH, Silicea 5 CH.

Substancje pomocnicze: chlorek sodu, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie do oka.

Zwykle stosowane dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: wkraplać 1 – 2 krople do worka spojówkowego 2 do 4 razy dziennie.
Przed zastosowaniem leku u dzieci konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.
Po zastosowaniu pojedynczego opakowania należy je wyrzucić. Przy kolejnej aplikacji należy otworzyć nowy pojemnik.

Wskazania
Krople Boiron Homeoptic stosuje się w stanach podrażnienia spojówek i przemęczenia oczu wywołanymi:
niekorzystnym promieniowaniem ekranów telewizyjnych i monitorów komputerowych,
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przebywaniem w zadymionym pomieszczeniu,
długim czytaniem,
suchym powietrzem,
kąpielą w basenie, morzu itp,
zbyt intensywnym oświetleniem.
Krople Boiron Homeoptic mogą być polecane osobom noszącym szkła kontaktowe.

Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować kropli Boiron Homeoptic:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane nie są znane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku dzieci, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:
Nie należy przechowywać otwartych jednorazowych pojemniczków. Pozostałe pojemniki (minimsy) należy przechowywać w
aluminiowej saszetce.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Boiron Homeoptic można stosować u dzieci od 6 lat, po konsultacji z lekarzem w celu rozpoznania przyczyny dolegliwości.
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