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HYLO-FRESH, krople do oczu, 10 ml nawilżenie
 

cena: 29,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent URSAPHARM

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Wskazania

HYLO-FRESH stosuje się w celu łagodzenia dolegliwości związanych z podrażnieniem oczu.

Działanie

Preparat HYLO-FRESH jest stosowany w celu łagodzenia dolegliwości związanych z podrażnieniem oczu. Podrażnienie i suchość oczu
może być wynikiem niekorzystnego wpływu otoczenia, w jakim się przebywa, tj. pracy przy komputerze, suchego klimatu w
pomieszczeniu, przeciągów, intensywnego promieniowania słonecznego, obecności kurzu lub pyłków w powietrzu lub noszenia
soczewek kontaktowych.

Preparaty ze świetlika (Euphrasia officinalis) są stosowane tradycyjnie już od wieków przy podrażnieniach spojówki, zaczerwienionych i
piekących oczach, wzmożonym wydzielaniu łez, obrzękach i zaczerwienieniach powiek lub ich brzegów.

Preparat HYLO-FRESH zawiera również hialuronian sodu, który zwiększa lepkość roztworu nawilżającego, sprawiając, że staje się on
gęstszy od wody. Dzięki temu preparat dłużej utrzymuje się na powierzchni oka.

Zastosowanie kropli koi podrażnione oczy i powieki, dostarczając im jednocześnie nawilżenia podobnego do tego, jakie daje płyn łzowy.
Preparat leczy wszystkie objawy będące wynikiem wysuszenia powierzchni oka, np. w wyniku niedostatecznej produkcji naturalnych łez
przez organizm. HYLO-FRESH poprawia komfort noszenia zarówno twardych jak i miękkich soczewek kontaktowych. HYLO-FRESH nie
zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany.

Preparat nie zawiera również fosforanów, co pozwala uniknąć ryzyka powikłań w wyniku powstawania złogów w rogówce.

SkładHYLO-FRESH jest sterylnym roztworem bez środka konserwującego, zawierającym 0,3 mg/ml hialuronianu sodu, nalewkę
macierzystą z ziela świetlika, bufor boranowy oraz wodę.
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ZawartośćKrople do oczu 10 ml

Sposób przechowywania25°C

Sposób użycia

Krople HYLO-FRESH można stosować tylko wówczas, jeżeli przed pierwszym użyciem nie stwierdzi się uszkodzenia zabezpieczenia
opakowania.

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. Przed pierwszym użyciem preparatu HYLO-FRESH proszę skierować
butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki aż do pojawienia się pierwszej kropli roztworu. Po
wykonaniu tej czynności butelka jest gotowa do aplikowania kropli.

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu, oprzeć kciuk na górnej części butelki, a pozostałe palce ułożyć na jej denku.

Oprzeć rękę trzymającą butelkę HYLO-FRESH w systemie COMOD na drugiej ręce.

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć lekko dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąćna środek denka
butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki specjalnej technologii zaworowej 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 na powierzchni oczu.

Po każdorazowym użyciu natychmiast zamknąć starannie butelkę nakładką. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby końcówka
zakraplacza była sucha. Podczas zakraplania należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

HYLO-FRESH powinien być dawkowany stosownie do potrzeby. Zwykle zakrapla się 3 razy dziennie po 1 kropli preparatu HYLO-FRESH
do worka spojówkowego każdego oka.

W przypadku intensywniejszych dolegliwości można stosować krople HYLO-FRESH częściej. W przypadku częstszego stosowania
preparatu (np. ponad 10 razy dziennie) należy poddać się badaniu okulistycznemu.

HYLO-FRESH przeznaczony jest do długotrwałego stosowania, jednakże w przypadku dolegliwości utrzymujących się przez długi czas
(dotyczy to wszystkich schorzeń) należy zgłosić się do lekarza okulisty.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować HYLO-FRESH w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia

W przypadku dodatkowego stosowania innych leków w postaci kropli do oczu należy zachować co najmniej 30-minutowy odstęp
pomiędzy stosowaniem poszczególnych preparatów. Krople HYLO- FRESH należy w takim przypadku aplikować zawsze jako ostatnie.

Maści do oczu należy wcierać do worka spojówkowego zawsze po zakropleniu oczu preparatem HYLO-FRESH. Ponieważ krople do oczu
HYLO-FRESH nie zawierają substancji konserwujących, są wyjątkowo dobrze tolerowane również w przypadku długoterminowego
stosowania. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości (pieczenie, łzawienie), które ustępowały
bezpośrednio po odstawieniu preparatu HYLO-FRESH.

Po założeniu soczewek kontaktowych zalecamy zakroplenie HYLO-FRESH po odczekaniu 30 minut, ma to na celu uniknięcia
ewentualnych reakcji nietolerancji będących wynikiem wzajemnego oddziaływania między środkiem do pielęgnacji soczewek a HYLO-
FRESH.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy preparat HYLO-FRESH może być stosowany zarówno u dzieci, jak i u kobiet w okresie ciąży i
karmienia piersią.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: URSAPHARM

Pozwolenie: CE*
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