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Cationorm, krople do oczu, emulsja, 10 ml
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent UNIWER

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Działanie

Krople Cationorm pomagają nawilżać, natłuszczać, i chronić powierzchnię oka. Zaleca się ich stosowanie w celu złagodzenia objawów
suchego oka, takich jak pieczenie, świąd czy kłucie lub też uczucie obecności ciał obcych. (piasku lub kurzu) w oczach. Objawy te mogą
być spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. klimatyzacją, zanieczyszczeniem, podróżą samolotem, praca przed ekranem
komputera, operacją refrakcji, noszeniem szkieł kontaktowych itp. lub stanami patologicznymi, takimi jak dysfunkcja gruczołu
tarczowego.

Skład

Preparat Cationorm zawiera: oleje mineralne, glicerol, tyloksapol, poloksamer 188, tris-hydrochlorek, trometaminę, chlorek cetalkonium
(jako związek kationowy) oraz wodę oczyszczoną. Każda buteleczka Cationorm zawiera 10 ml jałowej emulsji.

Sposób użycia

Zalecany schemat dawkowania to 1 kropla do każdego oka, 1 do 4 razy dziennie.instrukcja użycia

umyć ręce

przy pierwszym użyciu buteleczki z kroplami, zdjąć pierścień zabezpieczający z zakrętki pociągając za końcówkę

otworzyć buteleczkę delikatnie pociągając zakrętkę

chwycić buteleczkę między kciuk a palec wskazujący

nie dotykać palcami końcówki buteleczki
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 odchylić głowę do tyłu

delikatnie odciągnąć prawa powiekę i spojrzeć do góry

przytrzymać buteleczkę nad okiem i umieścić tylną część dłoni na czole. Delikatnie wycisnąć jedną kroplę do oka i zamrugać kilka razy.

nie dotykać oka ani rzęs końcówką buteleczki

po każdorazowym użyciu zamknąć buteleczkę nakrętką

nieużywaną buteleczkę z kroplami przechowywać w pudełku

Nie stosować kropli Cationorm po upływie trzech miesięcy od pierwszego otwarcia, gdyż grozi to zakażeniem

Przeciwwskazania

Nie stosować Cationorm w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Nie wolno stosować preparatu w celu leczenia innych dolegliwości oczu. W razie jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli aktualnie stosujesz inne krople, odczekaj przynajmniej pięć minut przed użyciem Cationorm. Zaleca się, aby Cationorm był
stosowany jako ostatni preparat.

Ostrzeżenia

Nie stosować Cationorm w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik z preparatu. Nie wolno stosować preparatu w celu leczenia
innych dolegliwości oczu. W razie jakichkolwiek pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli aktualnie stosujesz inne krople,
odczekaj przynajmniej 5 minut przed użyciem Cationorm. Zaleca się, aby Cationorm był stosowany jako ostatni preparat. Preparat
Cationorm nie ma wpływu na jakość soczewek kontaktowych i może być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:

opakowanie 10 ml

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SANTEN

Pozwolenie: *DOC
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