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Hialeye 0,4% krople do oczu 10 ml
 

Cena: 13,54 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hialeye 0,4% krople do oczu, 10ml

Hialeye 0,4% to sterylny roztwór do oczu o stężeniu 0,4% zawiera hialuronian sodu o dużej masie cząsteczkowej, uzyskiwany metodą
syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ma właściwości mukomimetyczne, mukoadhezyjne i wiskoelastyczne, dzięki czemu
poprawia stabilność filmu łzowego i utrzymuje komfort powierzchniowych struktur gałki ocznej poprzez nawilżenie, nawodnienie i
ochronę.

Hialuronian sodu, dzięki swoim właściwościom nawilżającym i ochronnym łagodzi podrażnienia, suchość, pieczenie i uczucie obecności
ciała obcego w oku wywołane czynnikami środowiskowymi takimi jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, nadmierne
oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera, częste i długotrwałe stosowanie soczewek kontaktowych.

Zastosowanie: preparat zaleca się w przypadku zabiegów chirurgicznych w obrębie oka, zapalenia spojówek; w przypadku podrażnienia,
suchości, pieczenia i uczucia obecności ciała obcego w oku wywołanych czynnikami środowiskowymi takimi jak: używanie soczewek
kontaktowych, klimatyzacja, wiatr, zimne, suche powietrze, kurz, dym, zanieczyszczenia powietrza, prace przy ekranie komputera, długiej
jazdy samochodem, pływania w chlorowanej/słonej wodzie.

Sposób użycia: 1 kropla do każdego oka 2-3 razy na dobę, według potrzeb. Podać do oka 1 kroplę, lekko naciskając na butelkę. Nie
dotykać oka końcówką butelki.

Składniki: hialuran sodu 0,4%, chlorek sodu, disodu fosforan, sodu dihydroortofosforan, edetynian sodu, cetrymid, woda sterylna.

Przeciwwskazania: nie stosować, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w obecności
czwartorzędowych soli amonowych.

Ważne wskazówki:
Wyrzucić zawartość po upływie 30 dni pd pierwszego otwarcia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Nie dotykać oka końcówką buteleczki.

Podmiot odpowiedzialny:
Adamed Sp. z o.o.
ul. Pieńków 149,
05-152 Czosnów.
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