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SYSTANE ULTRA krople do oczu 10 ml
 

Cena: 33,35 PLN

Opis słownikowy

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

WYJĄTKOWA FORMUŁA TERAZ BEZ KONSERWANTÓW

Nawilżające krople do oczu

Systane Hydration

to zaawansowana i sprawdzona formuła w walce z objawami suchego oka takimi jak pieczenie, szczypanie, kłucie, uczucie ciała obcego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ULOTKA
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Wzbogacone o

kwas hialuronowy

Dzięki wzbogaceniu zaawansowanej formuły HP Guar + Aniony Boranowe o kwas hialuronowy, Systane Hydration przynaszą
długotrwałą ulgę i ochronę powierzchni oka1

Dla osób aktywnych zawodowo oraz fizycznie

Systane Hydration dzięki unikalnej formule zapewnia 2x lepsze nawilżenie powierzchni oka w porównaniu do preparatów z samym
kwasem hialuronowym1

Zalecane pacjentom:

spędzającym dużo czasu przed ekranami urządzeń elektronicznych (TV, komputer, telefon/tablet)

pracujących w pomieszczeniach klimatyzowanych

prowadzących samochód

 

Łagodzi objawy suchego oka

Systane Hydration zapewnia długotrwałe nawilżenie i przynosi ulgę od objwaów suchego oka takich jak1:

Suchość oczu

Uczucie ciała obcego
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Zamazane widzenie

Swędzenie oczu

Uczucie piasku pod powiekami

Łzawienie

Pieczenie oczu

Zmęczenie oczu

Nadwrażliwość na światło

 

Nawilżające krople

Systane Hydration

bez konserwantów

nawilżają soczewki kontaktowe i znacząco wydłużają czas komfortowego stosowania soczewek kontaktowych 2
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Wskazania

Nawilżające krople do oczy SYSTANE HYDRATION są przeznaczone do zapewnienia czasowej ulgi w odczuwaniu pieczenia i
podrażnienia spowodowanego suchością oka.

Nawilżające krople do oczu SYSTANE HYDRATION mogą być używane do lubrykacji lub przywracania nawilżenia miękkich silikonowo-
hydrożelowych i hydrożelowych soczewek kontaktowych do noszenia w trybie dziennym, przedłużonym lub do jednorazowego użytku.

Właściwości

Kiedy stosowane są zgodnie z zaleceniami, nawilżające krople do oczy SYSTANE HYDRATION: - Zapewniają ochronę powierzchni oka. -
Poprawiają jakość widzenia. - Zwiększają utrzymanie filtru łzowego na powierzchni oka. - Zapewniają nawilżenie/przywrócenie
nawilżenie soczewek kontaktowych. - Zapewniają lubrykację i komfort noszenia soczewek kontaktowych.

Skład

Nawilżające krople do oczy SYSTANE HYDRATION są sterylnym roztworem zawierającym hialuronian sodu, glikol polietylenowy 400,
glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, boran sodu, chlorek potasu, chlorek sodu.

Stosowanie

- Trzymać butelkę bezpośrednio poniżej nakrętki i odkręć nakrętkę, aby otworzyć. - Przed pierwszym użyciem, trzymać butelkę pod
kątem około 90 stopni i wycisnąć jedną kroplę produktu do usunięcia. - Potrząsnąć butelką w dół, aby usunąć reszki produktu. -
Nawilżające krople do oczy SYSTANE HYDRATION można stosować w razie potrzeby o każdej porze dnia. - Należy wprowadzić 1 lub 2
krople do oka(oczu), którego dotyczy problem i pomrugać. - Podczas noszenia soczewek kontaktowych, jeśli wystąpi niewielkie
podrażnienie, dyskomfort lub niewyraźne widzenie, należy wprowadzić 1 lub 2 krople do oka(oczu), którego dotyczy problem i pomrugać
2 lub 3 razy. Mogą być również stosowane przed założeniem i po zdjęciu soczewek kontaktowych. - Po użyciu, przed zamknięciem
butelki nakrętką, należy potrząsnąć butelką w dół, aby usunąć resztki produktu, które mogły pozostać na końcówce. - Zamknąć butelkę.

Opakowanie
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Opakowanie zawiera 10 ml kropli do oczu

 

1. Rangarajan R, Kraybill B, Ogundele A, Ketelson H. Effects of a hyaluronic acid/hydroxypropyl guar artificial tear solution on protection,
recovery, and lubricity in models of corneal epithelium. J Ocul Pharmacol Ther. 2015;31(8):491-497.) 2.Benelli U. Systane lubricant eye
drops in the management of ocular dryness. Clin Ophthalmol. 2011:5;783-790.
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