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PARIN-POS maść do oczu 5 g
 

Cena: 27,70 PLN

Opis słownikowy

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

PARIN-POS® służy do ochrony powierzchni gałki ocznej, pielęgnacji powiek, rogówki i spojówek, w celu zmniejszenia podrażnienia
zaczerwienionych oczu, ich pieczenia i swędzenia.

PARIN-POS® Heparynian sodu. Sterylna maść do oczu z heparyną, bez środków konserwujących.

 

Wskazania  

Podrażnienie oczu może mieć różne przyczyny. Zarówno wpływ otaczającego środowiska: silne nasłonecznienie, wiatr, kurz,
przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, jak również skoncentrowane wpatrywanie się w ekran monitora, czy też długotrwała
jazda samochodem mogą wywoływać pieczenie i swędzenie oczu. Działania niepożądane niektórych leków mogą być przyczyną
zmniejszenia wydzielania łez, co powoduje wystąpienie zaczerwienienia i podrażnienia oczu. PARIN-POS® zmniejsza te objawy, tworząc
długo utrzymujący się, ochronny, dający przyjemne odczucie film na powierzchni oczu.

Bogata w tłuszcze konsystencja maści powoduje lekkie pogorszenie wydolności widzenia. Z tego względu należy stosować PARIN-
POS® przede wszystkim przed udaniem się na spoczynek. Umożliwi to uniknięcie ewentualnych dolegliwości związanych z porannym
otwieraniem oczu.

PARIN-POS® stanowi sensowne uzupełnienie terapii prowadzonej przy pomocy kropli do oczu HYLO-PARIN®, zawierających również
heparynę, a przeznaczonych do zakraplania podczas dnia.

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/parin-pos-masc-do-oczu-5-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Działanie  

PARIN-POS® chroni powierzchnię oka poprzez utworzenie na powierzchni rogówki i spojówek stabilnego lecz przeźroczystego filmu.
Maść PARIN-POS® może być również nanoszona na powieki i skórę wokół oczu. W miejsca te można stosować jedynie maści
spełniające specjalne wymagania, właściwe dla maści przeznaczonych do oczu. Heparyna zawarta w maści PARIN-POS® posiada
podobne właściwości jak warstwa śluzowa łez, która jest odpowiedzialna za optymalne przyleganie łez do powierzchni oczu, dzięki
czemu możliwe jest zatrzymanie wilgoci, prawidłowe funkcjonowanie i regeneracja struktur oka. PARIN-POS® poprawia jakość filmu
łzowego i chroni powierzchnię oczu, przez co odczucie pieczenia, swędzenia oraz podrażnienia oczu ulegają zmniejszeniu, a
zaczerwienienie ustępuje. Mruganie nie sprawia kłopotu. Heparyna zawarta w maści jest substancją występującą fizjologicznie w
organizmie, z czym wiąże się jej dobra tolerancja i łatwość mieszania się ze łzami.

 

Ważne  

W przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, należy przerwać jego podawanie. Nie należy go
również używać w czasie noszenia soczewek kontaktowych.

 

Skład

PARIN-POS® jest sterylną maścią do oczu zawierającą:

heparynian sodu w ilości 1.300 jednostek międzynarodowych na gram, uzyskany z błony śluzowej jelita świńskiego, gęstą parafinę,
lanolinę i wazelinę białą.
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