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EvoTears krople do oczu 3 ml
 

Cena: 62,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 3 ml

Postać -

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Sterylne krople do oczu, bez dodatku fosforanów i konserwantów.

Skład
1 ml zawiera: 1 ml perfluorohexyloctane (EyeSol)

Krople nie zawierają konserwantów.

Działanie
EvoTears™ to krople do oczu w postaci roztworu niezawierającego wody i konserwantów. EvoTears™ zawiera jeden składnik - oktan
perfluoroheksylu (EyeSol®). EvoTears™ nawilża powierzchnię oka, stabilizuje film łzowy i łagodzi objawy charakterystyczne dla suchości
oka.

Wskazania
Do nawilżania suchych, podrażnionych oczu
Stabilizacja filmu łzowego
Redukuje objawy występujące przy suchości oka

Sposób użycia:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy 4 x dziennie zakroplić 1 kroplę preparatu, kierując ją na dolną powiekę.

Preparat EvoTears™ nie zawiera środków konserwujących, dlatego dozwolone jest jego codzienne stosowanie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować EvoTears™, jeśli u użytkownika stwierdzono nadwrażliwość na zawarty w preparacie oktan perfluoroheksylu.
Preparat EvoTears™ nie jest przeznaczony dla osób noszących soczewki kontaktowe ze względu ha brak wystarczających danych
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dotyczących tolerancji produktu przez materiały, z których wykonywane są soczewki.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Mogą wystąpić objawy pieczenia i swędzenia oka.

Uwagi
Po otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania EvoTears™, jeżeli użytkownik stosuje równocześnie dodatkowo inne leki do oczu.
Zachować odstęp między kolejnymi aplikacjami leków, wynoszący co najmniej 15 minut.

Ciąża i karmienie piersią
Preparat EvoTears™ nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania preparatu EvoTears™ przez dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i
skuteczności.
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