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Hylo Comod, krople do oczu, 10 ml nawilżające
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Monsterr

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

WskazaniaPolecany w przypadku uczucia obecności ciała obcego lub pieczenia oka.

DziałaniePoprawia nawilżenie powierzchni gałki ocznej.

Skład

Hylo Comod jest sterylnym roztworem hialuronianu sodu o stężeniu 1 mg/ml. Zawiera również bufor cytrynianowy, sorbitol, wodę.

Zawartość10 ml

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.

Przed pierwszym użyciem proszęskierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do
ukazania się pierwszej kropli roztworu. Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec
wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę COMOD na drugiej ręce.

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki.
Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD
wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy
powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu.
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 Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała
sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Przeciwwskazania

Hylo Comod nie powinien być stosowany przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia

W przypadku używania innych leków okulistycznych, musi upłynąć co najmniej 30 minut zanim zakroplimy HYLO-COMOD, a powinien on
być podany jako ostatni. Maści do oczu należy stosować zawsze po zakropleniu HYLO-COMOD. Ponieważ HYLO-COMOD nie zawiera
środka konserwującego, jest szczególnie dobrze tolerowany przy długotrwałym stosowaniu. W bardzo rzadkich, pojedynczych
przypadkach notowano reakcje nadwrażliwości takie jak: pieczenie i łzawienie oczu, które ustępowały natychmiast po odstawieniu
preparatu. Dostępne dane potwierdzają możliwość stosowania kropli do oczu HYLO-COMOD także u dzieci, kobiet w ciąży i matek
karmiących piersią.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: URSAPHARM

Pozwolenie: DOC*
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