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Hydrovision nawilżające krople do oczu 10 ml wzrok
 

cena: 28,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Olimp

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Hydrovision to sterylny roztwór do stosowania okulistycznego o fizjologicznym pH, zawierający poprzecznie usieciowany kwas
hialuronowy. Kwas hialuronowy jest mukopolisacharydem, równomiernie rozprowadzonym po powierzchni oka podczas mrugania.

Poprzecznie usieciowany kwas hialuronowy zapewnia wyrobowi właściwości lubrykacyjne, nawilżające i regenerujące, przynoszące ulgę
oczom suchym, podrażnionym lub zmęczonym, a także w przypadku stanów zapalnych. Usieciowana forma składnika aktywnego
przyczynia się do poprawy efektu utrzymującego wilgoć zapewnianego przez kwas hialuronowy.

Hydrovision przynosi ulgę w przypadku zaczerwienienia i dyskomfortu oczu wywołanych m.in.:

w „zespole suchego oka” (nieprawidłowości w wydzielaniu łez, spowodowane przewlekłym zapaleniem powiek oraz zmiany w ilości i
składzie płynu łzowego)

w przypadku nieprawidłowości w wydzielaniu łez spowodowanych zabiegami chirurgicznymi w obrębie oka lub estetycznymi operacjami
powiek

w przypadku konieczności polepszenia właściwości filmu łzowego po zabiegach chirurgii refrakcyjnej

Wskazania

Produkt przeznaczony dla osób:

pracujących w klimatyzowanych/ ogrzewanych pomieszczeniach,

narażonych na nadmierną ekspozycję na promieniowanie słoneczne, wiatr, zanieczyszczenia, wodę morską lub basenową,

dążących do zwiększenia komfortu użytkowania szkieł kontaktowych
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 W przypadku suchości oka występującej:

przy nadmiernym zmęczeniu podczas długotrwałej nauki,

długotrwałej pracy przy komputerze,

w następstwie zespołu suchego oka.

W przypadku nieprawidłowości w wydzielaniu łez:

spowodowanej przewlekłym zapaleniem powiek,

spowodowanej zabiegami chirurgicznymi,

środek wspomagający po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.

Działanie

Hydrovision łagodzi zaczerwienienia, niweluje zmęczenie i dyskomfort w obrębie oczu i błony śluzowej oka wywołane czynnikami
środowiskowymi, takimi jak wiatr, zanieczyszczenia, czy woda basenowa.

Także w okresach długotrwałego użytkowania komputera lub prowadzenia pojazdów. Hydrovision przynosi ulgę w przypadku
zaczerwienienia i dyskomfortu wywołanych m.in. noszeniem miękkich lub półtwardych soczewek kontaktowych.

Brak zawartości konserwantów umożliwia stosowanie roztworu przez osoby noszące szkła kontaktowe bez konieczności ich
zdejmowania.

Skład

Roztwór wodny poprzecznie usieciowanego hialuronianu sodu (w tym hialuronian sodu poprzecznie usieciowany 0,02%), sodu
wodorofosforan dwunastowodny, sodu fosforan jednozasadowy jednowodny, chlorek sodu, W.F.I..

Sposób użycia

2 krople do każdego oka chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Ostrzeżenia

Przechowywać w temperaturze od 2 stopni Celsjusza do 30 stopni Celsjusza. W suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i
bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zawartość buteleczki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COC FARMACEUTICI

Pozwolenie: CE*
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