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Lacrimal nawilżające krople oczne krop.doo
 

Cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 but.a 5ml

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Lacrimal, nawilżające krople do oczu, 2 x 5 ml

Wyrób medyczny,
Dla dzieci i dorosłych,
Do stosowania w zespole suchego oka.

Skład
Alkohol poliwinylowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek
roztwór, woda oczyszczona.

Działanie
Lacrimal, nawilżające krople do oczu:

To wyrób medyczny nawilżający oczy, typu „sztuczne łzy”,
Krople Lacrimal pełnią rolę filmu łzowego i mogą być stosowane do łagodzenia objawów w zespole suchego oka.
Pomagają przy suchości i podrażnieniu oczu spowodowanym niewystarczającą produkcją łez.
Mają osłaniające działanie w stosunku do nabłonka rogówki,
Przeciwdziałają podrażnieniu spojówki podczas noszenia protezy oka.

Wskazania
Wyrób medyczny Lacrimal, nawilżające krople do oczu, jest polecany do łagodzenia dolegliwości związane z suchością oka,
spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi jak na przykład:

Patrzenie w monitor, czytanie,
Długie przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
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Przebywanie w zapylonym środowisku,
Wystawienie na wiatr i słońce,
Długotrwałe prowadzenie pojazdu mechanicznego,
Stan zapalny,
Podrażnienie wywołane noszeniem soczewek kontaktowych.

Sposób użycia 
Lacrimal, nawilżające krople do oczu należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według instrukcji w ulotce dołączonej do
opakowania.

Stosować 4-6 razy na dobę wkraplając po 1-2 krople do worka spojówkowego.
Uwaga: przed zakropieniem Lacrimalu należy dokładnie umyć ręce.
Zdjąć zakrętkę i zakroplić produkt do oka (oczu). Delikatnie zamrugać okiem (oczami).
Zamknąć butelkę.
Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Czas stosowania produktu - nie dłużej niż 30 dni.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie, może
powodować podrażnienie oczu. Przed zakropieniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe, które mogą być ponownie założone po
upływie co najmniej 15 minut od zakropienia.
Jeżeli objawy podrażnienia oczu (np. zaczerwienienie, odczuwanie bólu) nasilą się lub nic ustąpią w ciągu 72 godzin, należy przerwać
podawanie produktu i skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować dłużej, niż przez miesiąc (30 dni).
Nie stosować po upływie 30 dni od pierwszego otwarcia buteleczki.
Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
U niektórych osób podczas zakrapiania do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie pieczenia.
W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej zewnętrznej warstwy oka (rogówki),
mogą pojawić się mętne plamki na rogówce, spowodowane odkładaniem się wapnia.

Uwagi
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Stosowanie wyrobu z innymi lekami
W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, Lacrimal należy stosować na końcu, zachowując 15 minut przerwy od
podania poprzedniego produktu.
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