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HYLO-PARIN krople do oczu 10 ml
 

Cena: 49,95 PLN

Opis słownikowy

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

WłaściwościKrople do oczu HYLO PARIN to odpowiedź na dokuczliwe dolegliwości ze strony oczu, wywołane niekorzystnym
oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Łagodzi takie objawy jak zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie, obrzęk, tkliwość, nadmierne
łzawienie, uczucie piasku pod powiekami lub wrażenie ciała obcego. W jego skład wchodzą dwie, silnie wiążące wodę substancje -
hialuronian sodu (1 mg/ml) i heparynian sodu - które wykazują znaczne właściwości nawilżające i kojące. Uzupełniając niedobory filmu
łzowego, tworzą odpowiednio wilgotne środowisko, sprzyjające regeneracji podrażnionego nabłonka rogówek i spojówek. Krople HYLO
PARIN zapewniają silne nawilżenie oczu. Nie zawierają konserwantów ani fosforanów, dlatego są bezpieczne dla wrażliwych osób oraz
mogą być stosowane przewlekle. W odróżnieniu od maści, nie zaburzają widzenia, dlatego można bez obaw aplikować je także w ciągu
dnia. Stosowanie kropel nie wyklucza noszenia soczewek kontaktowych. Nowoczesna technologia zaworowa COMOD gwarantuje
zawsze tę samą wielkość kropel oraz szybkość ich podania, niezależnie od siły nacisku na denko opakowania.HYLO PARIN -
wskazaniaUczucie suchości gałek ocznych.Dokuczliwe objawy podrażnienia powierzchni gałek ocznych.Sposób użyciaNależy stosować
indywidualnie według potrzeby i wskazówek okulisty lub farmaceuty. Zwykle podaje się 3 razy dziennie 1 kroplę do worka spojówkowego
każdego oka. W razie silniejszych dolegliwości może być stosowany częściej. W przypadku konieczności częstszego stosowania, np.
częściej niż 10 razy dziennie, należy poddać się badaniu okulistycznemu. Po pierwszym otwarciu opakowania, preparat może być
używany przez okres 6 miesięcy. W przypadku używania innych leków okulistycznych, musi upłynąć co najmniej 30 minut zanim
zakroplimy Hylo-Parin, a powinien on być podany jako ostatni. Maści do oczu należy stosować zawsze po zakropleniu Hylo-Parin.
Ponieważ Hylo-Parin nie zawiera środka konserwującego, jest szczególnie dobrze tolerowany przy długotrwałym
stosowaniu.WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Składniki1 mg/ml hialuronianu sodu,
1300 j.m./ml heparynianu sodu (uzyskanego z błony śluzowej jelita świńskiego), glicerol, bufor cytrynianowy oraz
wodę.ProducentPodmiot odpowiedzialny: URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, NiemcyInformacje o produkcie:
URSAPHARM Poland sp. z o.o., ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki
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