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Keratosept, krople do oczu 10 ml nawilżające wzrok
 

cena: 23,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

alkohol poliwinylowy o właściwościach powlekających, nawilżających, wiskoelastycznych, mukoadhezyjnych i działaniu ochronnym.

dekspantenol będący jedną z witamin grupy B, analog kwasu pantotenowego naturalnie występującego w tkankach, o właściwościach
odżywczych dla tkanek i ochronnych wobec nabłonka.

diizotionian heksamidyny, chlorowodorek poliheksanidu, wersenian disodowy – substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, do
stosowania na tkanki oka przez aplikację w kroplach.

Substancje o charakterze przeciwdrobnoustrojowym zapewniają jałowość kropli po pierwszym otwarciu, jak również chronią tkanki oka
przed podrażnieniem i zakażeniem. Struktura hydrożelu zapewnia przedłużone działanie na powierzchni śluzówki oka zwiększając w ten
sposób skuteczność wspomagającej witaminy w procesie odbudowy nabłonka.

Krople do oczu Keratosept nie zawierają czwartorzędowych soli amoniowych, w związku z tym ten wyrób medyczny może być
stosowany przez użytkowników twardych i miękkich soczewek kontaktowych.

Skład

alkohol poliwinylowy 1,25%, dekspantenol, diizotionian heksamidyny 0,050%, chlorowodorek poliheksanidu 0,0001%,
metylosulfonylometan, wersenian disodowy, dwuzasadowy sodu fosforan, jednozasadowy potasu fosforan, woda oczyszczona.

Jak stosować krople Keratosept?

Należy zakroplić 1-2 krople wyrobu medycznego Keratosept do worka spojówkowego ściskając lekko butelkę.

Krople można stosować 2-3 razy na dobę.
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 Gdy jest to konieczne można stosować krople częściej.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku objawów infekcji oka.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jeden ze składników kropli.

Ostrzeżenia

Nie należy dotykać powierzchni oka końcówką zakraplacza.

Nie należy zakraplać jednocześnie z innymi kroplami do oczu.

Nie stosować po upływie terminu ważności określonego symbolem EXP na opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu butelki nie stosować dłużej niż 30 dni.

Zawartość:

Butelka z zakraplaczem 10 ml

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BRUSCHETTINI

Pozwolenie: CE*
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