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Doppelherz Med Krople do oczu Hialuronian
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 10 ml

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz Med Hialuronian 0,2%, krople do oczu, 10 ml

Opis
Doppelherz Med Hialuronian 0,2%, krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny.
Przeznaczony dla bardzo suchych oczu.
Zawiera dwie substancje o działaniu nawilżającym, hialuronian sodu i hypromelozę oraz wodę destylowaną z aloesu, rumianku, borówki
czarnej i dzikiej róży.
Nawilża i utrzymuje wilgotność na powierzchni oka, łagodzi zaczerwienienie, zmniejsza poczucie dyskomfortu oczu spowodowane
czynnikami środowiskowymi oraz przeciwdziała zespołowi suchego oka.

Nie zawiera środków konserwujących, ani buforów fosforanowych.

Skład
0,2% hialuronian sodu, 0,2% hypromeloza, woda destylowana z aloesu, rumianku, borówki czarnej (Vaccinium Myrtillus) i dzikiej róży
(Rosa Canina), kwas borowy, dziesięciowodny tetraboran sodu, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

Nie zawiera środków konserwujących, ani buforów fosforanowych.

Działanie
Doppelherz Med Hialuronian 0,2% to sterylny roztwór do oczu o fizjologicznym pH, niezawierający środków konserwujących. Krople
mają optymalną lepkość, która ułatwia zakładanie lub zdejmowanie soczewek, zapewniając uniknięcie podrażnienia i zaczerwienienia
oczu. Wyrób medyczny nawilża i utrzymuje wilgotność na powierzchni oka, łagodzi zaczerwienienie oraz przynosi ulgę zmęczonym i
podrażnionym oczom. Ponadto zmniejsza poczucie dyskomfortu oczu spowodowane czynnikami środowiskowymi (zanieczyszczenie
powietrza, wiatr, dym, długie działanie światła słonecznego, soli i wody morskiej) oraz przez długie używanie komputera, a także
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 przeciwdziała zespołowi suchego oka. Krople zapewniają ulgę w przypadku napięcia oczu z powodu stosowania soczewek
kontaktowych i zabiegów na powierzchni oka.

Doppelherz Med Hialuronian 0,2% zawiera dwie substancje o działaniu nawilżającym: hialuronian sodu oraz hypromelozę. Hialuronian
sodu ma działanie nawilżające, które przeciwdziała suchości oczu i tworzy warstwę, która chroni przed czynnikami zewnętrznymi i
uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Kwas hialuronowy wraz z hypromelozą, zapewnia intensywne i długotrwałe
nawilżenie powierzchni oka. Hypromeloza jest polimerem naśladującym działanie błony śluzowej, który stabilizuje film łzowy na
powierzchni rogówki, tworząc ochronną, przeźroczystą i lepkosprężystą osłonę.

Ponadto produkt zawiera w składzie:
wodę destylowaną z rumianku o właściwościach łagodzących i odświeżających, dzięki czemu łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
śluzówki oka,
wodę destylowaną z aloesu, która ma właściwości nawilżające i bakteriostatyczne,
wodę destylowaną z owoców dzikiej róży o właściwościach odświeżających,
wodę destylowaną z borówki czarnej, która znana jest z ochronnego wpływu na błonę siatkówki i wspomaga leczenie zmęczonych oczu.

Wskazania
Wyrób medyczny Doppelherz Med Hialuronian 0,2% przeznaczony jest dla bardzo suchych oczu.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Przed pierwszym użyciem oderwać zabezpieczenie, następnie zdjąć nasadkę ochronną i otworzyć butelkę.
Zakroplić 1 lub 2 krople do każdego oka lekko przyciskając butelkę.
Stopniowe opróżnianie butelki może wiązać się z potrzebą mocniejszego ściśnięcia butelki w celu użycia produktu. Wiąże się to z
systemem zamykania, który umożliwia zachowanie sterylności i właściwości fizycznych roztworu.
Po zastosowaniu, zamknąć butelkę.

Produkt można stosować często, nawet kilka razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Po pierwszym zastosowaniu produktu może wystąpić czasowa nieostrość widzenia. Ponadto, w wyniku podrażnienia oka, może
wystąpić lekkie uczucie palenia, pieczenia, podrażnienia. W przypadku utrzymywania się tych objawów lub ich pogorszenia należy
niezwłocznie poinformować lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
COC FARMACEUTICI
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