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KERATOSTILL krople do oczu 10 ml łagodzą suche i
podrażnione
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 
KERATOSTILL krople do oczu 10 mlJałowy roztwór hydroksypropylometylocelulozy.Nawilżające, powlekające, łagodzące, odżywcze
krople do oczu zawierające witaminę.

Działanie

KeratoStill jest jałowym roztworem hydroksymetylopropylocelulozy o stężeniu 0,3% który może być stosowany na tkanki oka do
nawilżania, powlekania, łagodzenia i wspomagania regeneracji nabłonka rogówki. Stosowanie preparatu KeratoStill ogranicza objawy
związane z obciążeniem narządu wzroku, usuwa objawy suchego oka i lekkiego podrażnienia związanego z warunkami otoczenia
(klimatyzacja, pył, kurz, nasłonecznienie, znużenie, długa praca przed monitorem komputerowym).

Właściwości

- jest doskonale przejrzysty i rozpuszczalny w wodzie w dowolnych proporcjach- nie powoduje wytrącania się nierozpuszczalnych
osadów z solami metali lub związkami organicznymi które mogą występować w płynie łzowym- odczyn preparatu zapewnia doskonałą
zgodność z tkankami oka i płynem łzowym, co sprawia że jest doskonale tolerowany

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować na soczewki kontaktowe. Po wkropleniu preparatu należy odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem
soczewki.- Nie dotykać końcówki zakraplacza- Nie stosować do oka wykazującego objawy infekcji- Nie stosować równocześnie z innymi
preparatami podawanymi do oczu- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu- Nie stosować
po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu- Nie stosować dłużej niż 30 dni po otwarciu opakowania.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dawkowanie i sposób użycia

Wkraplać 1-2 krople preparatu KeratoStill do worka spojówkowego po odchyleniu dolnej powieki, ściskając lekko butelkę.W przypadku
konieczności preparat można stosować częściej niż raz na dobę    

Skład

Hydroksypropylometyloceluloza 0,3%, dekspantenol, wersenian disodowy, dwuzasadowy fosforan sodu, zasadowy fosforan potasu,
woda oczyszczana, środek konserwujący - cetrymid 0,01% 
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