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Starazolin HydroBalance PPH krople do oczu, 2x5 ml
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Monsterr

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Preparat jest szczególnie wskazany w przypadku:

  narażenia narządu wzroku na działanie drażniących czynników środowiskowych takich jak: kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło
(centralne ogrzewanie, sauna), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki, chlorowana woda; obniżonej częstości mrugania spowodowanej
oglądaniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagających długotrwałej koncentracji wzroku min. długotrwała praca przed ekranem
monitoru, prowadzenie samochodu itp;

  zbyt małej ilości łez lub zmiany ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia;

  osób noszących soczewki kontaktowe.

Krople nie zawierają substancji konserwujących, stanowiąc doskonałą alternatywę dla osób uczulonych na takie składniki, mogą być
stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów. Sterylne - wyprodukowano w warunkach aseptycznych.

Działanie

Krople Staralozin HydroBalance PPH wykazuję skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynoszą szybką ulgę w odczuwaniu
suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu, oraz uczucia piasku pod powiekami.

Skład

Hialuronian sodu, chlorek sodu, kwas borowy, tetraboran sodu, edetynian disodu, poliheksanid (PHMB), woda wysokooczyszczona.

Zawartość

2 X 5 ml.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Sposób użycia

  Krople należy stosować miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje się 1-2 krople, 3-5x/dobę.

  Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

  Jeżeli po usunięciu czynników drażniących, objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania kropli, należy przerwać
stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Uwagi do stosowania

  Krople Starazolin HydroBalance PPH mogą być także stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów.

  Produkt sterylny, wyprodukowano w warunkach aseptycznych.

  Krople należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Ostrzeżenia

  Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

  Należy umyć ręce przed zastosowaniem preparatu.

  Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

  Jeżeli po usunięciu czynników drażniących, objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania kropli, należy przerwać
stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem specjalistą.
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