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Lacrimal natura krop.dooczuroztwór 10ml
 

Cena: 15,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Wyciąg wodny z zielonej herbaty, wyciąg wodny z oczaru, wyciąg wodny ze świetlika, wyciąg wodny z rumianku, kwas borny, dekahydrat
tetraboranu disodowego, chlorek sodu, EDTA, chlorek benzalkoniowy (substancja konserwująca), woda do iniekcji.

Działanie
Krople do oczu Lacrimal Natura to wyrób medyczny przeznaczony do łagodzenia dyskomfortu oczu związanego z niekorzystnym
działaniem różnych czynników środowiskowych. Jest to sterylny roztwór o fizjologicznym pH stworzony na bazie wodnych roztworów
roślinnych. Dzięki rumiankowi, oczarowi i świetlikowi krople działają kojąco i odświeżająco, łagodzą ból i zaczerwienienia. Dodatkowo
świetlik łagodzi infekcje oczu, zapalenie spojówek, pieczenie i łzawienie. Wodny roztwór zielonej herbaty wspomaga ukojenie
zmęczonych oczu, a ponadto chroni siatkówkę. Krople Lacrimal Natura są łagodne, wykazują fizjologiczne pH, przez co zapewniają
zgodność z tkankami oka i płynem łzowym.

Zastosowanie 
Lacrimal Natura krople do oczu polecane do stosowania w przypadku dyskomfortu i podrażnienia spowodowanego: niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi (klimatyzacja, ogrzewanie, promieniowanie słoneczne, promieniowanie UV, wiatr, dym, zanieczyszczenie
powietrza, kurz, woda morska i chlorowana, kosmetyki); zmęczeniem oczu przez długotrwałe oglądanie telewizji, czytanie, pracę przed
monitorem komputera, długą jazdę samochodem; długotrwałym noszeniem soczewek kontaktowych; dolegliwościami alergicznymi,
takimi jak katar sienny, podrażnienie pyłkami roślinnymi; odczuwaniem suchego oka (“piasek pod powiekami”).

Informacje dodatkowe:
Po otwarciu krople zużyć w ciągu 28 dni. Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Krople nie nadają się do stosowania na soczewkę
kontaktową – przed zastosowaniem należy zdjąć soczewkę, ponownie można ją założyć po odczekaniu 15 minut od aplikacji kropli.
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Sposób użycia
Krople stosować 3 razy dziennie. Po otwarciu buteleczki, usunąć osłonkę. Do każdego worka spojówkowego wpuścić 1-2 krople,
pamiętając aby nie dotykać końcówką oka ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może dojść do skażenia kropli. Po użyciu preparatu
szczelnie zamknąć butelkę.
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