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Systane Ultra, nawilżające krople do oczu, 10ml
 

Cena: 33,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent ALCON LABORATORIES

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Nawilżające krople do oczu, służą do leczenia objawów suchego oka, dając czasową ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia
spowodowanego suchością oka. Nawilżające krople do oczu mogą być używane do nawilżania lub przywracania wilgotności soczewek
kontaktowych z hydrożelu silikonowego i miękkich (hydrofilnych) soczewek kontaktowych do noszenia dziennego, przedłużonego lub do
jednorazowego użycia. Krople nawilżają soczewki kontaktowe, zmniejszają dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych i
pomagają usuwać cząsteczki stałe, które mogą powodować podrażnienie i/lub dyskomfort.

Zastosowanie
Uczucia suchości, podrażnienia, pieczenia, kłucia, uczucia piasku lub ciała obcego spowodowanych czynnikami środowiskowymi takimi
jak kurz, dym, ozon, promieniowanie UV, suche ciepło, klimatyzacja, wiatr, przeciągi, kosmetyki albo zmniejszenie częstotliwości
mrugania spowodowane długotrwałym oglądaniem telewizji lub wytężoną pracą przy ekranie komputera.

Sposób użycia
W razie potrzeby o każdej porze dnia. Wstrząsnąć dokładnie przed użyciem. Należy wprowadzić krople do oka i pomrugać. Podczas
noszenia soczewek kontaktowych, jeśli wystąpi niewielkie podrażnienie, dyskomfort lub niewyraźne widzenie, należy wprowadzić 1 lub 2
krople do oka i pomrugać 2, lub 3 razy. Krople mogą być stosowane przed założeniem soczewek kontaktowych.

Składniki
Glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, chlorek potasu,
chlorek sodu i środek konserwujący POLQUAD (chlorek polidronium) 0,001%.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne wskazówki
Aby uniknąć zakażenia, nigdy nie należy dotykać żadnej powierzchni końcówką zakraplacza buteleczki.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Niezużyte krople wyrzucić po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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