
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

ZUMA świetlik łagodzące krople oczu 10 ml spojówki
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent S-LAB

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Skład

wyciąg z rumianku, ze świetlika, wyciąg z bławatka, wyciąg z oczaru wirginijskiego, chlorek sodu, fosforan dwusodu, dwufosforan sodu,
wersenian czterosodu, cetrymid, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Zawiera środek konserwujący: cetrymid

Działanie

ZUMA Świetlik plus są kroplami do oczu, które dzięki odświeżającym i kojącym właściwościom rumianku, świetlika, bławatka i oczaru
łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oczu spowodowane zbyt długą pracą przy komputerze, wysiłkiem sportowym, działaniem
czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, zwiększone nasłonecznienie.

Wskazania

podrażnienia
zmęczenie
nadwrażliwość
Sposób użycia wyrobu medycznego

Instrukcja stosowania

Krople do oczu ZUMA Świetlik plus należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
Przed zakropieniem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić preparat do oka. Jeżeli kropla trafiła do oka, należy
wkroplić następną. Delikatnie zamrugać okiem. Zamknąć butelkę.
Po zakropieniu kropli, nie zakrapiać/płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
Zakrapiać 1 kroplę do oka. Zakrapianie można w ciągu dnia powtarzać w zależności od potrzeb.
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 Przeciwwskazania i środki ostrożności

• Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

• Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie
preparatu.

• Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu.

• Zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem.

• Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza do oka lub innych powierzchni, aby nie zanieczyścić roztworu.

• Inne leki okulistyczne można podać dopiero po upływie przynajmniej 10-15 minut od zastosowania kropli ZUMA Świetlik plus.

• Nie stosować dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

• Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

• Nie stosować na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych
zapaleń oka! W wymienionych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem!
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