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Hylo-Care krop.do oczu 10 ml
 

Cena: 53,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Hialuronian sodu, dekspantenol, bufor cytrynianowy, woda.

Działanie
Jest to sterylny roztwór zawierający sól sodową kwasu hialuronowego oraz dekspantenol. Wyrób medyczny Hylo-Care przeznaczony
jest do stosowania jako środek nawilżający oko i wspierający regenerację rogówki i spojówki, dzięki czemu wspomaga on leczenie
uszkodzeń powierzchni oka (np. po zabiegach operacyjnych, uszkodzeń powstałych w wyniku suchego oka). Krople Hylo-Care pomagają
zapewnić optymalne nawilżenie oka. Hialuronian sodu to substancja, która charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami, tworzy
stabilny film łzowy na powierzchni oka, film ten utrzymuje się długo i nie upośledza widzenia. Dekspantenol wspiera nawilżające
działanie hialuronianu sodu, dodatkowo wspomaga gojenie się uszkodzeń powierzchniowych oka. Krople do oczu Hylo-Care nie
zawierają konserwantów i fosforanów.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Hylo-Care krople przeznaczony do stosowania w celu nawilżania oczu oraz wspomagająco w leczeniu uszkodzeń
powierzchni oka, które mogły powstać wskutek suchego oka lub po zabiegach operacyjnych. Odpowiedni do długotrwałego stosowania,
także dla osób, które noszą soczewki kontaktowe. Preparat dla dorosłych, dzieci, kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania. Z jednego opakowania powinna korzystać tylko jedna
osoba. W przypadku, gdy preparat stosowany jest często (ponad 10 razy dziennie), zaleca się wykonać badania okulistyczne. W
przypadku, gdy objawy utrzymują się dłużej niż przez 2 tygodnie, należy skonsultować się z okulistą. W przypadku, gdy stosowane są
równocześnie inne krople do oczu, należy między aplikacjami zachowywać przynajmniej 30 minutową przerwę, przy czym krople Hylo-
Care powinny być stosowane jako ostatnie. Maści do oczu należy aplikować po zastosowaniu kropli Hylo-Care. Formuła bez fosforanów
i środków konserwujących.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Sposób użycia
Aplikować jedną kroplę do każdego worka spojówkowego. Stosować trzy razy dziennie. Częstotliwość aplikacji można dostosowywać
do indywidualnych potrzeb. Po aplikacji należy zamknąć powoli powiekę w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu po
powierzchni oka. Nie dotykać końcówką zakraplacza oka oraz innych powierzchni. W przypadku osób noszących soczewki kontaktowe
należy pamiętać, żeby krople stosować 30 minut po założeniu soczewek na oczy, pozwoli to uniknąć potencjalnych reakcji nietolerancji
między preparatem do pielęgnacji szkieł a kroplami do oczu. Po aplikacji na soczewce mogą pojawić się smugi, które zwykle znikają po
kilku mrugnięciach.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

