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Hylo-Comod krop.do oczu 10 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Hylo Comod, krople do oczu, 10 ml

Opis
Hylo Comod, krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny,
To sterylny roztwór zawierający hialuronian sodu, którego zadaniem jest poprawienie nawilżenia gałki ocznej.
Dla dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią,
Bez konserwantów i fosforanów.

Skład
Hialuronianu sodu 1 mg/ml, bufor cytrynianowy, sorbitol, woda.

Działanie
Hylo Comod:

hialuronian sodu jest naturalną fizjologiczną substancją występującą zarówno w oku, jak i w innych częściach organizmu człowieka.
Posiada szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego, nawilżającego, stabilnego, trudno zmywalnego i długo
utrzymującego się na powierzchni oka filmu, chroniącego przed podrażnieniami i suchością.
produkt może być stosowany podczas używania soczewek kontaktowych. Dzięki niemu noszenie soczewek kontaktowych jest bardziej
komfortowe, ponieważ nie tworzą się na nich osady i złogi.
nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Nie zawiera również fosforanów, dzięki czemu
unika się niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.
Wskazania
Wyrób medyczny Hylo Comod poprawia nawilżenie gałki ocznej przy jej suchości, wywołanej negatywnym wpływem otaczającego
środowiska, powodującego zaburzenia typu suche oko, odczucie obecności ciała obcego w oku, pieczenie oczu jak również po
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 zabiegach operacyjnych przeprowadzanych na oku. Preparat może być stosowany długotrwale, również przez osoby korzystające z
soczewek kontaktowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Zwykle zakrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka 3 razy dziennie.
Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu,
Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała
sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy,
Zalecamy zakroplenie Hylo Comod 30 minut po założeniu soczewek kontaktowych na oczy, w celu uniknięcia ewentualnych reakcji
nietolerancji między środkiem do pielęgnacji soczewek a preparatem. Należy liczyć się z wystąpieniem smug na soczewkach, które
jednak zwykle znikają po kilku mrugnięciach.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu medycznego.
W przypadku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu.
Przy utrzymujących się przez długi czas (powyżej 2 tygodni) dolegliwościach, (tak jak ma to miejsce w przypadku każdej innej choroby),
należy zasięgnąć porady lekarza okulisty.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.
Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego preparat nadaje się do użycia przez okres 6 miesięcy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci,
Należy przestrzegać zasady, że jednego opakowania preparatu używa zawsze ta sama osoba.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach notowano reakcje nadwrażliwości, takie jak pieczenie i łzawienie oczu, które ustępowały
natychmiast po odstawieniu preparatu.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
W przypadku używania innych leków okulistycznych, musi upłynąć co najmniej 30 minut zanim zakroplimy Hylo Comod, a powinien on
być podany jako ostatni. Maści do oczu należy stosować zawsze po zakropleniu Hylo Comod.

Ciąża i karmienie piersią
Wyrób medyczny Hylo Comod może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Wyrób medyczny Hylo Comod może być stosowany u dzieci i młodzieży.

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
URSAPHARM NIEMCY

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

