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Starazolin HydroBalance One krop.dooczu 12
 

Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 poj.a 0,5ml

Postać krop.do oczu

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Starazolin HydroBalance One, nawilżające krople do oczu w jednorazowych pojemnikach po 0,5 ml

Zawierają hialuronian sodu będący naturalnym składnikiem łez.
Zapewniają skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające.
Łagodzą uczucie suchości, podrażnienia, zmęczonych oczu i piasku pod powiekami.
Polecane dla osób noszących soczewki kontaktowe.

Skład
Hialuronian sodu, chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, woda wysokooczyszczona.

Bez konserwantów.

Zawartość opakowania
12 pojemników jednorazowych po 0,5 ml (6 ml)

Działanie
Krople do oczu Starazolin HydroBalance One mają skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Hialuronian sodu, który wchodzi w ich
skład jest substancją wiążącą wodę i poprawiającą stan nawilżenia rogówki. Krople przynoszą szybką ulgę przy odczuwaniu suchości,
podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia piasku pod powiekami.

Wskazania
Krople do oczu Starazolin HydroBalance One są szczególnie polecane w przypadku:
Oczu narażonych na działanie czynników środowiskowych m.in. kurz, dym, promieniowanie UV, klimatyzacja, wiatr;
Obniżonej częstości mrugania wynikającej z oglądania telewizji, czytania, długotrwałej pracy przed komputerem;
Małej ilości łez lub zmiany ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40. roku życia;
Korzystania z soczewek kontaktowych.
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Sposób użycia
Przed zastosowaniem kropli należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera informacje na temat bezpiecznego
sposobu i zasad użytkowania kropli. Należy zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Do stosowania miejscowego do worka spojówkowego.
1-2 krople do 3-5 razy na dobę.
Nie dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Po 30 dniach wskazane jest zrobienie kilkudniowej przerwy.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Nie stosować w przypadku zmiany zabarwienia lub zmętnienia roztworu.
Jeżeli ampułka jest uszkodzona, nie należy używać preparatu.
Nie należy mieszać ani rozcieńczać kropli z innymi płynami, ponieważ może to wpłynąć na utratę sterylności oraz zmianę skuteczności
kropel.
Zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Stosowanie wyrobu z innymi lekami
W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, krople Starazolin HydroBalance One należy stosować na końcu,
zachowując 5 minut przerwy od podania poprzedniego preparatu.
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