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Hialeye max krople do oczu 20 x 0,5 ml 03.2021
 

cena: 15,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent UNIWER

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Produkt kompatybilny z soczewkami kontaktowymi.

Działanie

Dzięki swoim nawilżającym i ochronnym właściwościom, hialuronian sodu przynosi ulgę przy podrażnieniach, pieczeniu i uczuciu
obecności ciała obcego w oku, spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi, jak wiatr, słońce, suche powietrze, woda morska,
dym, zbyt jaskrawe oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera lub odczuwanymi w związku z
zabiegiem okulistycznym, zapaleniem spojówek, albo długotrwałym lub częstym używaniem soczewek kontaktowych. Ponieważ produkt
nie zawiera środków konserwujących, szczególnie nadaje się dla osób mających wrażliwe oczy.

Skład0,4% hialuronian sodu, dizasadowy fosforan sodu; monozasadowy fosforan sodu; chlorek sodu; woda.

Sposób użycia

1 kropla do oczu 2-3 razy na dobę, odpowiednio do potrzeb.

Otworzyć torebkę z folii aluminiowej, oderwać jedną fiolkę z paska i otworzyć ją, obracając i pociągając zatyczkę. Wkroplić do oka jedną
kroplę, ściskając korpus fiolki. Fiolkę można zamknąć, pozostała zawartość nadaje się do użytku maksymalnie 12 godzin.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia

nie używać, jeśli opakowanie było uszkodzone
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nie stosować w obecności czwartorzędowych soli amonu

nie używać po upływie daty ważności podanej na fiolce

nie dotykać oka końcówką fiolki

po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach może wystąpić chwilowy, niewielki brak ostrości widzenia spowodowany lepkością
roztworu. Z tego powodu przed wykonywaniem czynności wymagających wyraźnego widzenia zaleca się odczekać kilka sekund.

przed podaniem jakiegokolwiek innego środka do oczu należy odczekać 10-15 minut

po otwarciu fiolki jej zawartość można stosować przez maksymalnie 12 godzin

po użyciu prosimy wyrzucić fiolkę w prawidłowy sposób

przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

nie połykać

przechowywać w temperaturze pokojowej

Produkt jest zwykle przeznaczony do ciągłego stosowania przez nie dłużej niż 30 dni; jeśli objawy po tym okresie nie ustąpią, należy
zasięgnąć porady lekarskiej.

Produkt zawiera fosforany. W rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką stwierdzano w czasie
stosowania kropli do oczu zawierających fosforany zwapnienie rogówki; nie zaleca się zatem stosowania tego produktu u pacjentów z
poważnie uszkodzoną powierzchnią rogówki (wyraźna erozja rogówki lub jej owrzodzenie).

Stosowanie produktu u dzieci oraz kobiet ciężarnych i karmiących należy ograniczyć do przypadków występowania rzeczywistej
potrzeby, ponadto powinno się ono odbywać pod nadzorem lekarza.

Stosowanie tego samego produktu przez różnych użytkowników może ułatwiać przenoszenie zakażeń.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NTC

Pozwolenie: CE*

Data ważności:

03.2021
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