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Starazolin HydroBalance PPH 1 butelka 5ml
 

Cena: 9,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml (3x5)

Postać krop.do oczu

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Starazolin HydroBalance PPH

Starazolin HydroBalance PPH wykazują skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynoszą ulgę przy odczuwaniu suchości,
podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia piasku pod powiekami.

Zastosowanie
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 m.in. długotrwała praca przed ekranem
monitora, 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.

Sposób użycia
Należy umyć ręce przed zastosowaniem preparatu. Krople należy stosować miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje się 1
lub 2 krople, od 3 do 5 razy na 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. Krople należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego
otwarcia butelki. Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe powinni skontaktować się z lekarzem specjalistą przed zastosowaniem
preparatu.

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

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki
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Nie zawiera konserwantów.
Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe powinni skontaktować się z lekarzem specjalistą przed zastosowaniem jakichkolwiek
preparatów okulistycznych.
Nie stosować w przypadku zmiany zabarwienia lub zmętnienia roztworu.
Szczelnie zakręcić butelkę po każdym użyciu.
Krople należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 stopni C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, krople Starazolin HydroBalance należy stosować na końcu, zachowując
5 minut przerwy od podania poprzedniego preparatu.

Opakowanie:
1 butelka 5ml z opakowania zbiorczego

Producent
Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24,
01-207 Warszawa.
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