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Hylo-DUAL Nawilżające krople do oczu z ekt
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis
Hylo-Dual, nawilżające krople do oczu z ektoiną

Wyrób medyczny.
To sterylny roztwór, który nawilża spojówki i rogówkę,
Chroni przed nadmiernym wyparowywaniem łez oraz stabilizuje film łzowy.
Redukuje zapalenie i alergiczne objawy,
Bez konserwantów i fosforanów.

Skład
0,5 mg/ml hialuronian sodu, 20 mg/ml ektoina, bufor boranowy, woda.

Działanie
Hylo-Dual, nawilżające krople do oczu z ektoiną
kwas hialuronowy naturalnie występuje w oku i tworzy równomierny, stabilny film łzowy odporny na wypłukiwanie,
ektoina zwiększa zdolność wiązania wody przez struktury powierzchniowe oka oraz stabilizuje rozpuszczalną w tłuszczach warstwę
filmu łzowego zapobiegając nadmiernemu wyparowaniu łez.

Wskazania
Hylo-Dual, nawilżające krople do oczu z ektoiną przeznaczone są do łagodzenia objawów towarzyszących podrażnieniu oczu, np.
swędznie, łzawienie, pieczenie, odczucie obecności piasku pod powiekami. Przeznaczony do długotrwałego stosowania.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kropla 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
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 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.
Po pierwszym otwarciu butelki produkt można używać przez okres 6 miesięcy.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Uwagi
W przypadku dodatkowego leczenia innymi kroplami do oczu należy zachować odstęp 30 minut, stosując Hylo Dual zawsze jako ostatni.
Maści do oczu powinny być stosowane po zastosowaniu Hylo Dual.
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku ciąży, planowania ciąży lub karmienia piersią przed ewentualnym zastosowaniem należy poradzić się lekarza lub
farmaceuty.

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.

Wytwórca:
Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestr. 35
D-66129 Saarbrucken, Niemcy

Dystrybutor:
Ursapharm Poland Sp. z o.o.
Malarska 6
05-092 Łomianki
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