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ZUMA Ulga dla oczu z hialuronianem 0,2%
 

Cena: 15,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład
hialuronian sodu 0,2%, gliceryna, fosforan dwusodu, chlorek sodu, cetrymid, dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu,
wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Działanie
Wyrób medyczny Zuma Noka 0,2 ulga dla oczu: są nawilżającymi kroplami do oczu zawierającymi 0,2% roztwór hialuronianu sodu,
otrzymywany na drodze syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ze względu na swoje szczególne właściowości fizykalne,
lepkosprężyste i zdolność przylegania do rogówki, poprawia stabilność filmu łzowego i komfort widzenia.

Wskazania
Zuma Noka 0,2 ulga dla oczu przeznaczony jest do:
nawilżania i łagodzenia objawów związanych z zespołem suchego oka,
łagodzenia podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze, działaniem czynników
zewnętrznych (wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, klimatyzacja, ogrzewanie),
przeciwdziałania podrażnieniom spojówek podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Krople do oczu Zuma Noka ulga dla oczu 0,2 należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy
wkroplić następną. Delikatnie zamrugać okiem. Zamknąć butelkę.
Po zakropleniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
Zakraplać 1 krople do oka 2-3 razy dziennie.
Jeżeli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, należy stosować krople przed snem i po przebudzeniu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
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Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie
preparatu.
Nie stosować na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych.
Nie stosować w przypadku bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych zapaleń oka. W wymienionych przypadkach należy skontaktować
się z lekarzem.
Zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem.
Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza do oka lub innych powierzchni, aby nie zanieczyścić roztworu.
Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
Nie stosować dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Preparat jest dobrze tolerowany i w trakcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono występowania działań ubocznych jednak w
przypadku jakichkolwik problemów związanych ze stosowaniem preparatu należy skontaktować się z wytwórcą.
W rzadkich przypadkach, po zastosowaniu kropli może wystąpić niewielkie, tymczasowe nieostre widzenie spowodowane lepkością
kropli. W celu poprawy widzenia, zalecane jest odczekanie kilku sekund przed podjęciem dalszej aktywności.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu, który ma kontakt z soczewkami kontaktowymi, należy zasięgnąć porady lekarza
okulisty.
Inne leki okulistyczne można podać dopiero po upływie przynajmniej 10-15 minut od zastosowania kropli.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W rzadkich przypadkach, po zastosowaniu kropli może wystąpić niewielkie, tymczasowe nieostre widzenie spowodowane lepkością
kropli. W celu poprawy widzenia, zalecane jest odczekanie kilku sekund przed podjęciem dalszej aktywności.
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