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HYABAK 0,15% krople do oczu 10 ml nawilżanie i łagodzenie
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHYABAK 0,15% krople do oczu 10 mlKrople do oczu i soczewek kontaktowych Hyabak z kwasem hialuronowym chronią i
nawilżają oczy. Zmniejszają zmęczenie oczu spowodowane m.in. pracą przy komputerze, suchym powietrzem i klimatyzacją. Zawierają
dodatkowo filtr UV, który zabezpiecza oko przed promieniowaniem świetlnym. Krople Hyabak nie zawierają konserwantów, dzięki czemu
nie podrażniają oczu. Można z nich korzystać przez 3 miesiące od otwarcia butelki.Krople Hyabak są hipotonicznym roztworem
wykazującym działanie nawilżająco-ochronne. Zawieraja w swym składzie kwas hialuronowy, który działa nawilżająco i powlekająco
oraz aktinokinol - okulistyczny filtr UV. Hyabak nawilżają oczy przynosząc ulgę i długotrwały komfort podrażnionym, piekącym i
zmęczonym oczom. Jako jedyne krople do oczu zawierają filtr UV chroniąc jednocześnie tkanki powierzchni oka przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Ponadto, krople łagodzą efekt nadmiernego łzawienia oraz uczucie swędzenia powiek, ciała obcego lub piasku
pod powiekami. Produkt Hyabak nie zawiera żadnych konserwantów, dzięki zastosowaniu wygodnej buteleczki z systemem ABAK®.
Zapewnia on precyzyjne dawkowanie kropli bez środka konserwującego, to natomiast zapewnia ochronę tkanek oka oraz umożliwia
stosowanie preparatu Hyabak łącznie ze wszystkimi rodzajami soczewek kontaktowych.Sposób użyciaJedną kroplę HYABAK® należy
wkraplać do każdego oka tak często, jak jest to konieczne.Przeciętnie stosuje się 1 kroplę do każdego oka 2 do 3 razy dziennie.W celu
zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności działania preparatu należy:przed każdym zakraplaniem umyć starannie ręce,podczas
wkraplania nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchnioka, powiek ani jakichkolwiek innych przedmiotów,stosować nie dłużej niż
3 miesiące od pierwszego użycia,nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu,w przypadku stosowania kilku
preparatów do oczu należy zachować co najmniej 10 minutowy odstęp pomiędzy zakraplaniem kolejnych preparatów.Użytkownicy
soczewek kontaktowych mogą nanosić preparat na wklęsłą część soczewki podczas jej zakładania lub zdejmowania, jak również tak
często jak jest to niezbędne w trakcie jej noszenia.WażneNie, krople Hyabak nie zawierają konserwantów.Składnikihialuronian sodu,
chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.ProducentLABORATOIRES THEACicha 7Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/hyabak-0-15-krople-do-oczu-10-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

