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Hyal Drop Multi Krople d/oczu/soczew.nawil
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Producent DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM.
FABRIK GMBH

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Hyal-Drop Multi, krople do oczu i soczewek, nawilżające, 10 ml

Opis
Hyal-Drop Multi, krople do oczu i soczewek, nawilżające, 10 ml

Wyrób medyczny.
Szybko i naturalnie nawilża suche, podrażnione, zmęczone i łzawiące oczy.
Jest łatwy w stosowaniu i dobrze tolerowany.
Bez konserwantów.
Skład
0,24% hialuronianu sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do
wstrzykiwań.

Nie zawiera konserwantów.

Działanie
Hyal-Drop® multi zapewnia szybkie ukojenie i nawilżenie oczu. Odświeża i łagodzi suche oczy, przynosząc ulgę zmęczonym,
podrażnionym i łzawiącym oczom. Poprawia komfort stosowania soczewek kontaktowych. Zawiera naturalny polimer i kwas
hialuronowy, który występuje w strukturach oka oraz w naturalnym filmie łzowym.

Wskazania
Wyrób medyczny jest odpowiedni do nawilżania i zwilżania zarówno miękkich, jak i twardych soczewek kontaktowych. Przynosi ulgę
zmęczonym, podrażnionym, suchym i łzawiącym oczom.

Sposób użycia wyrobu medycznego
W razie potrzeby należy wpuścić jedną kroplę produktu Hyal-Drop® multi do oka.
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 Produkt można stosować codziennie. Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie dotykać powierzchni oka końcówką butelki, aby zapobiec możliwemu urazowi powierzchni oka lub zanieczyszczeniu roztworu.
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie tego wyrobu
medycznego.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Przed użyciem innego produktu do oczu należy odczekać co najmniej 15 minut.

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.

Opakowanie:
10 ml

Producent
BAUSCH & LOMB GMBH

 

Galeria
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