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APOTEARS krople do oczu 0,2% 10 ml
 

Cena: 16,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 %

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Acidum hyaluronicum

Opis produktu
 

WłaściwościJałowy, nawilżający 0,2% roztwór hialuronianu sodu do oczu.ApoTears - to niezawierający środków konserwujących, 0,2%
roztwór hialuronlanu sodu do oczu, o wysokiej masie cząsteczkowej, otrzymywany metodami biotechnologicznymi.Hialuronian sodu ma
właściwości mukomimetyczne, mukoadhezyjne i wiskoelastyczne, które poprawiają stabilność filmu łzowego i zapewniają uczucie
komfortu na powierzchni oka poprzez nawilżenie, nawodnienie i ochronę.Nawilżające i ochronne właściwości hialuronlanu sodu łagodzą
podrażnienia, suchość pieczenie i uczucie ciała obcego w oku spowodowane czynnikami środowiskowymi takimi jak wiatr słońce suche
powietrze, słona woda, dym, nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe używanie komputera lub po zabiegach
okulistycznych, zapaleniu spojówek, lub częstym i przedłużonym stosowaniu soczewek kontaktowych.Sposób użyciaZakrapiać 1 kroplę
do oka 2-3 razy na dobę, w razie potrzeby.Zakrapiać jedną kroplę do oka, naciskając lekko butelkę.WażnePrzeciwwskazania i środki
ostrożnościNie stosować jeżeli pojemnik jest uszkodzony.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik .Nie
dotykać oka końcówką butelki.Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznegoRzadko po zastosowaniu może wystąpić niewielkie,
chwilowe, niewyrażne widzenie spowodowane lepkością roztworu. Zaleca sie odczekanie kilku sekund przed podjęciem czynności
wymagających wyrażnego widzenia.UwagiZawartość opakowania wyrzucić po upływie 60 dni od otwarcia butelki.Przechowywać w
temperaturze pokojowej.Chonić od światła i wilgoci.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Stosowanie wyrobu z
innymi lekamiOdczekać conajmniej 10-15 minut przed podaniem kolejnych preparatów do oczu, przeznaczonych do użytku
zewnętrznego.Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi czwartorzędowe sole aminowe.Składnikihialuronian sodu 0,2%,
disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, woda.Krople nie zawierają
konserwantów.ProducentDystrybutor:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa tel.: (22) 311 20
00e-mail: office@aurovitas.pl
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