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HYLO-FRESH krople nawilżające do oczu 10 ml
 

Cena: 29,40 PLN

Opis słownikowy

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WłaściwościPreparat HYLO-FRESH jest stosowany w celu łagodzenia dolegliwości związanych z podrażnieniem oczu. Podrażnienie i
suchość oczu może być wynikiem niekorzystnego wpływu otoczenia, w jakim się przebywa, tj. pracy przy komputerze, suchego klimatu
w pomieszczeniu, przeciągów, intensywnego promieniowania słonecznego, obecności kurzu lub pyłków w powietrzu lub noszenia
soczewek kontaktowych. Preparaty ze świetlika (Euphrasia officinalis) są stosowane tradycyjnie już od wieków przy podrażnieniach
spojówki, zaczerwienionych i piekących oczach, wzmożonym wydzielaniu łez, obrzękach i zaczerwienieniach powiek lub ich brzegów.
Preparat HYLO-FRESHzawiera również hialuronian sodu, który zwiększa lepkość roztworu nawilżającego, sprawiając, że staje się on
gęstszy od wody. Dzięki temu preparat dłużej utrzymuje się na powierzchni oka. Zastosowanie kropli koi podrażnione oczy i powieki,
dostarczając im jednocześnie nawilżenia podobnego do tego, jakie daje płyn łzowy. Preparat leczy wszystkie objawy będące wynikiem
wysuszenia powierzchni oka, np. w wyniku niedostatecznej produkcji naturalnych łez przez organizm.Sposób użyciaPrzed każdym
zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu
i zdecydowanie nacisnąć kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.Trzymając butelkę zakraplaczem do
dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć
rękę trzymającą butelkę HYLO-PROTECT na drugiej ręce.Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę
oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu.
Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama,
niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie
roztworu po powierzchni oczu.Po każdorazowym użyciu butelkę należy starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę,
aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.WażnePrzeciwwskazania i
środki ostrożnościNie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Nie stosować w przypadku
uszkodzonego opakowania zewnętrznego.SkładnikiHialuronian sodu 0,3 mg/ml, nalewka macierzysta z ziela świetlika, bufor boranowy,
wodaProducentURSAPHARM NIEMCY
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