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Clarastill, krople do oczu, roztwór, 5ml
 

Cena: 33,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 ml (but.+zakrap.)

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent PHARM SUPPLY SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Clarastill, krople do oczu, 5 ml

Wyrób medyczny.
Może być stosowany przez osoby noszące soczewki.
Roztwór karboksymetylocelulozy o stężeniu 0,3%, przeznaczony do stosowania na tkanki oka.
Krople o działaniu ochronnym, odżywczym, nawilżającym, powlekającym.

Skład
Karboksymetyloceluloza 0,3%, parahydroksybenzoesan metylu 0,03%, parahydroksybenzoesan propylu 0,012%, glicerol, N-
acetylokarnozyna, chlorek sodu, wersenian disodowy, tetraboran sodu, diwęglan potasu, woda oczyszczona.

Działanie
Produkt wykazuje działanie ochronne, odżywcze, nawilżające i powlekające. Chroni tkanki oka przed szkodliwym działaniem stresu
oksydacyjnego. Dzięki dodatkowi gliceryny nawilża oczy. Nie powoduje wytwarzania nierozpuszczalnych osadów soli metali lub
związków organicznych, które mogą być obecne w niewielkiej ilości w płynie łzowym. Odczyn preparatu i jego osmolarność jest zgodna
z tkankami oka i płynem łzowym, w związku z czym preparat jest dobrze tolerowany.

Wskazania
Dla oczu narażonych na mechaniczne działanie soczewek kontaktowych, promienie słoneczne, dym, płyn, klimatyzację, promieniowanie
wytwarzane przez urządzenia komputerowe.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Zwykle zakrapla się 1-2 krople preparatu na dobę do worka spojówkowego ściskając lekko butelkę.
W zależności od potrzeb krople można stosować częściej.
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Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku objawów infekcji oka.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Zużyć w ciągu 30 dni od pierwszego otwarcia opakowania.
Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Nie wkraplać jednocześnie z innymi produktami stosowanymi do oczu.
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