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Hyal-Drop Multi krople do oczu 10ml
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM
FABRIK GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Hyal Drop Multi krople do oczu  

Opakowanie: 10 ml  

Skład: Kwas hialuronowy 2,4 mg/ml, bez konserwantów.

Wskazania: Nawilża i odświeża oczy w przypadku uczucia suchości, podrażnienia i zmęczenia oczu.
Krople Hyal-Drop® multi są odpowiednie dla każdego, również dla osób noszących soczewki kontaktowe, osób uczulonych na
konserwanty, o szczególnie wrażliwych oczach. 

Hyal-Drop multi to prawdziwy przełom w nawilżaniu oczu:
- Nie zawierają konserwantów
- Wyprodukowane na bazie naturalnie występującej w oku i łzach substancji (kwas hialuronowy) w odpowiednim stężeniu
- Zapewniają kompleksową i długotrwałą ochronę oka.

Hyal-Drop multi to:
- Natychmiastowa ulga od podrażnienia i zmęczenia oczu,
- Długotrwały komfort i wyraźne widzenie,
- Najwyższa jakość i bezpieczeństwo krótko- i długotrwałego stosowania.

Nowoczesne opakowanie z systemem „multi”:
- zapewnia sterylność kropli przez 3 miesiące po otwarciu opakowania
- umożliwia precyzyjne dozowanie pojedynczych kropli. 

Działania niepożądane:  W rzadkich przypadkach produkt może powodować reakcje nadwrażliwości, a w bardzo rzadkich przypadkach
w postaci miejscowych reakcji alergicznych. W takich przypadkach leczenie powinno zostać przerwane.
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Uwaga:
Krople charakteryzują się:

Długim terminem użytkowania (do 12 tygodni po otwarciu)
Są bardzo dobrze tolerowane nawet przy długotrwałym stosowaniu
Mogą być również używane na miękkie i twarde soczewki kontaktowe
Posiadają zakraplacz dozujący pojedyncze krople
Mechanizm dawkowania pozwala na używanie Hyal-Drop® multi przez 12 tygodni (3 miesiące) po otwarciu.

Nie używać, jeśli pojemnik jest uszkodzony.

Sposób użycia:  Przed użyciem zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza.

Chwycić i odwrócić pojemnik, skierować zakraplacz nad oko i naciskając dno pojemnika wpuścić jedną kroplę do oka.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dno pojemnika.

Po użyciu założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz.

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
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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