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Softeye Lipid 20 pojemn. jednodawkowych po 0,3 ml
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 pojemników jednodawkowych po 0,3 ml

Postać krople

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Opis
Softeye Lipid to mlecznobiała emulsja do oczu zawierająca wodę oraz mieszaninę naturalnych lipidów o właściwościach nawilżających i
nawadniających powierzchnię oka. Po podaniu do worka spojówkowego zarówno wodne, jak i lipidowe składniki preparatu Softeye Lipid
łączą się z filmem łzowym tworząc barierę ochronną, która ogranicza odparowywanie.

Preparat jest wskazany do stosowania w łagodzeniu dyskomfortu ze strony oczu związanego ze stosowaniem soczewek kontaktowych.

Działanie
Wyrób medyczny Softeye Lipid nawilża i nawadnia powierzchnię oka łagodząc objawy suchości i dyskomfortu ze strony oczu różnego
pochodzenia.

Skład
Olej sojowy, naturalne fosfolipidy, ttometamol, glicerol, woda oczyszczona.

Sposób użycia
Zakraplać 1 kroplę preparatu Softeye Lipid do worka spojówkowego 4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki produktu.
Ostrzeżenia
Nie stosować produktu Softeye Lipid, jeśli pojemnik jednodawkowy jest otwarty lub uszkodzony.

Zawartość pojemnika jednodawkowego należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Wszelkie pozostałości produktu nie mogą być używane, ponieważ Softeye Lipid nie zawiera konserwantów, a pozostałości produktu
mogą ulec zanieczyszczeniu, tym samym narażając oko na ryzyko zakażenia.
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 Po otwarciu zaleca się przechowywanie pozostałych pojemników jednodawkowych w tej samej aluminiowej torebce.

Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 20 dni po otwarciu aluminiowej torebki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Nie zamrażać.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

Nie wyrzucać zużytego produktu do środowiska naturalnego.

Produkt Softeye Lipid powinien być podawany dzieciom i osobom o ograniczonych zdolnościach manualnych jedynie pod nadzorem
odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SIFI

Pozwolenie: CE*
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