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Hylo-Gel żel do oczu 10 ml
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać KROPLE

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

O produkcie
Hylo-Gel, krople, 10ml

Hylo-Gel, krople, 10ml - opis produktu
Hylo-gel zawiera hialuronian sodu, naturalną substancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu człowieka. Hialuronian
sodu wykazuje szczególne fizykalne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się i
trudno zmywalnego filmu. Dzięki tym właściwościom bioprzylegania i zdolności dobrego mieszania się z naturalnymi łzami, powstają
bardzo dobre warunki nawilżania rogówki i spojówek, a mruganie powiekami staje się łatwiejsze.

Zastosowanie: do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystąpienia silnego, a także przewlekłego
odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

Sposób użycia: Zwykle zakrapla się 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. Przy silniejszych dolegliwościach
preparat może być stosowany częściej. W przypadku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu
okulistycznemu. Opakowanie powinno być używane zawsze tylko przez jedną osobę. Po otwarciu opakowania bezpośredniego można
stosować przez okres 6 miesięcy.

Składniki: 2 mg/ml hialuronianu sodu, bufor cytrynianowy, sorbitol oraz woda

Przeciwwskazania: w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
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 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,
Industriestraße,
66129 Saarbrücken,
Niemcy.
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