
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

OZODROP krople do oczu 8 ml
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 ml

Postać krop.do oczu

Producent INVIEW MEDICAL- MERCIK, MERCIK SP. J.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOZODROP krople do oczu 8 mlOzodrop® to krople oczne oparte na hypromelozie, liposomach i ozonowanym oleju
roślinnym, zawartych w opatentowanej formule LipozonEye®.Ozodrop® jest wskazany w celu dezynfekcji, nawilżenia oraz ochrony
rogówki przed i po operacjach chirurgicznych okolic oczu, a także w przypadku urazu oka. Może być z powodzeniem stosowany jako
środek łagodzący objawy związane z zapaleniem, niezależnie od jego przyczyny.Ozodrop® jest skutecznym rozwiązaniem w leczeniu
zespołu suchego oka (ZSO), w tym również w podrażnieniach spowodowanych czynnikami środowiskowymi lub noszeniem soczewek
kontaktowych. Jest znakomitym wyborem w przypadku wszelkich zmian powierzchni oka spowodowanych niestabilnością filmu
łzowego, w tym u pacjentów z nawracającymi infekcjami oka, niezależnie od ich etiologii.Atomowy tlen, który uwalnia się w wyniku
rozpadu ozonu, wykazuje aktywność wobec wszystkich możliwych patogenów obecnych na oku – wirusów, bakterii, grzybów a także
pasożytów (nużeniec). Dodatkowo, preparat działa na powierzchnię oka natłuszczająco, nawilżająco, kojąco i ochronnie.Obecność oleju
roślinnego i liposomów wspiera stabilizację warstwy lipidowej filmu łzowego, ograniczając parowanie warstwy wodnej, co zapewnia
natychmiastową ulgę dla oczu.Ze względu na ozonowany olej roślinny, preparat nie wymaga konserwantów, które mogłyby dodatkowo
podrażniać oko. Obecność w składzie liposomów sprawia, że Ozodrop® wykazuje lepszą biodostępność i biotolerowalność.Ozodrop®
może być bezpiecznie stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.Sposób użyciaZaaplikuj jedną lub dwie krople do każdego
oka, raz bądź kilka razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza.WażneNie należy używać produktu 28 dni od otwarcia
butelkiSkładnikiNiezawierający konserwantów ozonowany olej roślinny, hydroksypropylometyloceluloza, liposomy, kwas borowy,
tetraboran sodu, sól disodowa EDTA, woda dejonizowana.ProducentOmisan farmaceuticivia G. Galilei, Guidonia - Italy
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