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Kerato Vita, masć do oczu, 5 g nawilżająca oko
 

cena: 28,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 5 gram

Postać maść

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Chroniące komórki właściwości preparatu umożliwiają normalną, ponowną epitelializację w przypadku zaburzeń spowodowanych
suchością. Dzięki swojej delikatnej i miękkiej konsystencji Kerato Vita bardzo dobrze rozprowadza się na powierzchni oka. Składniki
preparatu, zwłaszcza witamina A, która jest naturalnym składnikiem filmu łzowego, zapewnia szczególnie dobrą tolerancję
preparatu.Maść  Kerato Vita zmniejsza objawy takie jak pieczenie, uczucie suchości I zmęczenie oczu. Mruganie staje się łatwiejsze. D-
pantenol zwiększa zdolność wiązania wody, jest dobrze wchłaniany przez skórę i wykazuje właściwości nawilżające.

Maść nie zawiera środków konserwujących.

Jakie działanie wykazuje maść Kerato Vita?

Kerato Vita zmniejsza objawy takie jak pieczenie, uczucie suchości I zmęczenie oczu. Długotrwale łagodzi objawy suchości,
podrażnienia lub łagodnego podrażnienia, których przyczyną może być zwłaszcza:

otoczenie, np. klimatyzacja, wiatr lub zanieczyszczenie powietrza spowodowane np. dymem papierosowym

zmęczenie oka spowodowane długotrwałym patrzeniem, np. w ekran monitora, przez mikroskop czy w czasie długiej jazdy
samochodem

obciążenie mechaniczne, np. spowodowane używaniem twardych lub miękkich soczewek kontaktowych lub wykonaniem zabiegów
diagnostycznych oka.

Skład

Witamina A, witamina E, D-pantenol, wazelina, parafina ciekła, lanolina, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona.

Jak stosować maść Kerato Vita?
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W celu długotrwałej poprawy jakości filmu łzowego oraz intensywnej ochrony powierzchni oka preparat Kerato Vita zwykle stosuje się 3
razy dziennie. Dla uzyskania intensywnego i długotrwałego efektu przy podrażnionych oczach szczególnie zalecane jest stosowanie
preparatu przed udaniem się na nocny spoczynek.

Należy zdjąć nakrętkę z tubki, odchylić głowę lekko do tyłu, odciągnąć delikatnie dolną powiekę i ściskając ostrożnie tubkę, umieścić w
worku spojówkowym pasek preparatu o długości ok. 0,5 cm, powoli zamknąć oko, a następnie ostrożnie zamknąć tubę.

Preparat należy stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni.

Maść Kerato Vita przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować w przypadku:

nadwrażliwości na którykolwiek ze składników

stanu zapalnego oka.

Jeżeli podrażnienie utrzyma się, należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat nie powinien być stosowany jednocześnie z używaniem soczewek kontaktowych.

Ostrzeżenia

Po zastosowaniu maść może przejściowo powodować niewyraźne widzenie. W tym okresie nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn do momentu odzyskania normalnej ostrości widzenia.

W przypadku stosowania preparatu  z innymi lekami okulistycznymi, należy zachować ok. 30-minutową przerwę pomiędzy podaniem
preparatu Kerato Vita i innych leków okulistycznych. Preparat Kerato Vita powinien być zawsze stosowany jako ostatni.

Zawartość:

Tubka z 5 g maści.

Pozwolenie: CE*
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