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Hialeye Free 0,4% krople do oczu 10ml
 

Cena: 27,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Hialeye Free 0,4% krople do oczu 

Opakowanie: 10 ml 

Skład: Hialuronian sodu 0,4%, wodoroortofosforan disodu dwunastowodny, diwodoroortofosforan sodu jednowodny, chlorek sodu,
woda. Krople nie zawierają konserwantów.

Działanie: Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to sterylny roztwór do oczu. Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 10 ml, co
odpowiada ponad 250 kroplom, z innowacyjnym i pozbawionym konserwantów opatentowanym dozownikiem do podawania wielu
dawek kropli do oczu (Ophthalmic Squeeze Dispenser; OSD). OSD zabezpiecza roztwór przed potencjalnie szkodliwymi bakteriami, dzięki
czemu pozostaje on sterylny do 3 miesięcy od pierwszego użycia.

Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to roztwór do oczu o stężeniu 0,4% zawierający 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 ich nawilżenie,
nawodnienie i ochronę. Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i ochronnym hialuronianu sodu łagodzi podrażnienia, suchość,
pieczenie i uczucie obecności ciała obcego w oku wywołane czynnikami środowiskowymi takimi ja wiatr, słońce, suche powietrze, słona
woda, dym, nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera, częste i długotrwałe stosowanie
soczewek kontaktowych.

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.

Status: Wyrób medyczny. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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