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Thealoz Duo, krople do oczu, 10 ml nawilżenie
 

cena: 42,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent UNIWER

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Wskazania

Ochrona, regulacja stopnia uwodnienia tkanek i nawilżenie oka w terapii zespołu suchego oka o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego.

Dyskomfort, pieczenie i podrażnienie oka spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak: wiatr, dym, zanieczyszczenia, pył,
słoneczna lub mroźna pogoda, suche powietrze, klimatyzacja, podróże samolotem, długotrwała praca przed monitorem komputerowym.

Preparat może być stosowany przez użytkowników soczewek kontaktowych, niezależnie od typu soczewek.

Działanie

Krople do oczu zawierające trehalozę o działaniu nawilżającym, ochronnym i antyoksydacyjnym oraz hialuronian sodu poprawiający
uwodnienie i nawilżenie powierzchni rogówki. Zapewniają natychmiastowy i długotrwały komfort.

Skład

Trehaloza 3%, Hialuronian sodu 0,15 %

Nie zawiera środków konserwujących.

ZawartośćButelka typu ABAK 10 ml – produkt nie zawiera środków konserwujących.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Stosować 1 kroplę do każdego oka, od 4 do 6 razy na dobę.
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Preparat może być stosowany przez użytkowników soczewek kontaktowych, niezależnie od typu soczewek.

Przeciwwskazania

Alergia na składniki preparatu.

Ostrzeżenia

Aby preparat został użyty z jak najlepszym skutkiem należy zachować następujące środki ostrożności:

umyć starannie ręce przed wkraplaniem,

unikać dotykania powiek bądź powierzchni oka zakraplaczem, zwłaszcza jeżeli istnieje przypuszczenie infekcji oka,

zakroplić jedną krople do dolnego worka spojówkowego, odchylając lekko dolną powiekę i patrząc w górę. Po użyciu założyć nakrętkę.

nie wstrzykiwać, nie połykać

nie podawać jeżeli stwierdzono alergię na któryś ze składników

nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu zewnętrznym

przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Interakcje z innymi lekami

Zaleca się przerwę 10 minut pomiędzy podawaniem różnych preparatów do oczu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LABORATOIRES THEA

Pozwolenie: CE*
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