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Systane Hydration bez kons. 10 ml krop.do oczu - 10 ml
 

Cena: 49,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent ALCON POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Systane Hydration, nawilżające krople do oczu bez konserwantów 10 ml
Opis
Długotrwała ulga dla pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami suchego oka
Formuła z kwasem hialuronowym wspierająca walkę z uciążliwymi objawami suchego oka, takimi jak pieczenie, szczypanie, kłucie czy
uczucie ciała obcego.
Tworzy na powierzchni oka ochronny film, blokujący nadmierne parowanie łez.
Idealne dla osób spędzających dużo czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach, przed ekranem i prowadzących samochód.
Mogą być stosowane z soczewkami kontaktowymi
Wyrób medyczny bez konserwantów

Opis
Działanie
Systane Hydration, nawilżające krople do oczu bez konserwantów 10 ml
łagodzą objawy pieczenia, kłucia i piasku pod powiekami.
wyjątkowo dobrane składniki współdziałają z naturalnymi łzami i tworzą na powierzchni oka żelowy opatrunek, który wiąże się z
uszkodzonymi komórkami.
opatentowana technologia zaworu jednokierunkowy zapewnia, że żadna zanieczyszczona ciecz nie może zostać ponownie
wprowadzona do pojemnika po wydaniu kropli
Wskazania
Krople Systane Hydration bez konserwantów  są przeznaczone do stosowania w terapii zespołu suchego oka. Można je również
stosować do nawilżania i przywracania wilgotności soczewek kontaktowych silikonowo-hydrożelowych i miekkich ( hydrofilowych),
zmniejszając dyskomfort związany z ich noszeniem.

Składniki
Skład
Hialuronian sodu, glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy,
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sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, boran sodu, edetynian sodu, cytrynian sodu,

Dawkowanie
Sposób użycia wyrobu medycznego
Wprowadzić 1-2 krople do oka, następnie pomrugać.
Można stosować o dowolnej porze dnia, zależnie od potrzeby.
Nadają się do stosowania przed założeniem lub po zdjęciu soczewek kontaktowych.

Ostrzeżenia
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku wrażliwości na dowolny składnik produktu.
Nie stosować, jeśli produkt zmieni kolor lub zmętnieje.
Nie dotykać końcówką pojemnika żadnej powierzchni, aby uniknąć zanieczyszczenia po każdym użyciu nałożyć nakrętkę.
W przypadku wystąpienia bólu oczu, zmian w widzeniu utrzymującego się ponad 72h należy zaprzestać stosowania i skontaktować się z
lekarzem.
Po otwarciu można stosować przez 3 miesięcy.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci
Producent
ALCON LABORATORIES INC

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

