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Hylo-Care krople do oczu 10 ml
 

Cena: 53,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Nazwa: Hylo-Care krople do oczu  

Opakowanie: 10 ml 

Sposób użycia: HYLO-CARE należy stosować indywidualnie wg potrzeby i wskazówek okulisty lub farmaceuty.
Zwykle podaje się 3 x dziennie po 1 kropli do worka spojówkowego każdego oka. W przypadku silniejszych dolegliwości preparat może
być stosowany częściej. W przypadku częstszego stosowania HYLO-CARE (ponad 10 razy dziennie) należy poddać się badaniu
okulistycznemu.
HYLO-CARE przeznaczony jest do długotrwałego stosowania, jednak przy dolegliwościach utrzymujących się przez dług czas należy
zgłosić się do lekarza okulisty. 

Skład: hialuronian sodu, dekspantenol, bufor cytrynianowy, woda.

Wskazania: Pieczenie, swędzenie, uczucie suchości i zmęczenia oczu powstające na skutek długotrwałego przebywania w suchych,
klimatyzowanych pomieszczeniach, na słońcu i wietrze.
Poprawia nawilżenie, odświeża i pielęgnuje powierzchnię gałki ocznej. Przywraca naturalną równowagę nawilżenia oka.
HYLO-CARE zawiera hialuronian sodu, który tworzy równomierny, stabilny, długo utrzymujący się na powierzchni oka film łzowy.
W skład kropli wchodzi także dekspantenol (substancja należąca do grupy witamin B), który silne wiąże wodę, odświeża i pielęgnuje
powierzchnię oka, przez co wzmacia działanie hialuronianu sodu.

Przeciwwskazania: HYLO-CARE nie powienien być stosowany w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane: Preparat nie zawiera środków konserwujących i jest dobrze tolerowany również przy długotrwałym stosowaniu.
W odosobnionych przypadkach stwierdzono występowanie reakcji alergicznych (pieczenie i łzawienie oczu) które ustępowały
natychmiast po odstawieniu preparatu. 

Informacje dodatkowe:  Sterylny roztwór bez fosforanów i konserwantów.
Może być stosowany ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.
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W przypadku leczenia innymi kroplami ocznymi należy zachować odstęp co najmniej 30 minutowy. HYLO-CARE powinien być
zakroplony zawsze jako ostatni. Maści oczne muszą być podawane zawsze po HYLO-CARE.

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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