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Hyal-Drop PRO 10 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Producent VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Hyal-Drop Pro, krople do oczu, 10 ml

Opis
Hyal-Drop Pro, krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny.
Nawilżające krople do oczu z wygodnym dozownikiem.
Zawierają naturalną substancję nawilżającą - kwas hialuronowy.
Skład inspirowany strukturą naturalnego filmu łzowego.
Do stosowania przy nasilonych objawach suchego oka.
Nie zawiera konserwantów i buforów.
Skład
Hialuronian sodu 0,24%, karbomer, glicerol i składnik lipidowy (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), wodorotlenek sodu, woda do
wstrzykiwań.

Bez konserwantów i buforów.

Działanie
Nawilżające krople do oczu Hyal-Drop® Pro zawierają kwas hialuronowy - naturalną substancję nawilżającą, o stężeniu 0,24%. Glicerol,
karbomer oraz dodatkowy składnik lipidowy wspierają wszystkie trzy warstwy filmu łzowego: warstwę lipidową, wodną i mucynową.
Zapewniają intensywne nawilżanie oraz łagodzą nasilone objawy suchego oka. Unikalny mechanizm dozownika zapewnia wygodę oraz
sterylność preparatu.

Wskazania
Wyrób medyczny Hyal-Drop® Pro przynosi natychmiastową ulgę przy nasilonych objawach suchego oka, takich jak zmęczenie,
podrażnienie, zaczerwienienie, uczucie obecności „piasku” pod powiekami.
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Sposób użycia wyrobu medycznego
Produkt można stosować codziennie i tak często, jak jest to potrzebne, ponieważ nie zawierają konserwantów.
Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.
Po otwarciu z produktu można korzystać przez 6 miesięcy.
Krople mogą być używane na co najmniej 15 minut przed założeniem soczewek kontaktowych i bezpośrednio po ich zdjęciu.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze od +1 do +25°C.
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia należy przerwać leczenie.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Przed użyciem innego produktu do oczu lub założeniem soczewek kontaktowych należy poczekać co najmniej 15 minut.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Produkt może powodować przemijające, niewyraźne widzenie po zakropieniu, co może mieć niekorzystny wpływ na zdolność do
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

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
DR. GERHARD MANN

 

Galeria
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