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Biolan Max krople do oczu r 0,15% 10ml
 

Cena: 41,23 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,15 %

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent/
Dystrybutor

PHARM SUPPLY SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Hialuronian sodu 0,15%, chlorek sodu, wodorofosforan sodu, diwodorofosforan sodu, woda do wstrzyknięć.  Wskazania Biolan
Max to krople do oczu przeznaczone do stosowania w objawach suchego oka ,nawilża i znosi dolegliwości suchego oka. Preparat nie
zawiera substancji konserwujacych. Działanie Biolan Max to jałowy preparat o wysoko elastycznych właściwościach, wytwarzający
ochronną warstwę na powierzchni rogówki. Krople do oczu Biolan Max zawierają hialuronian sodu, sól sodową kwasu hialuronowego.
Hialuronian sodu, dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym, tworzy równomierną, trwałą i utrzymującą się długo warstwę
ochronną na powierzchni nabłonka rogówki, nie powodując jednocześnie zaburzenia widzenia. Hialuronian sodu (stabilizując film łzowy)
chroni, nawilża i powleka powierzchnię oka, przynosząc długotrwałą ulgę w objawach dyskomfortu spowodowanych przez:
oddziaływania mechaniczne (używanie twardych lub miękkich soczewek kontaktowych, niektóre okulistyczne procedury diagnostyczne),
oddziaływania środowiska (klimatyzowane pomieszczenia, wiatr, zimno, suche powietrze, powietrze zanieczyszczone pyłem, dymem
papierosowym), obciążenie narządu wzroku spowodowane przez pracę przy komputerze, mikroskopie lub długotrwałe prowadzenie
pojazdów. Krople do oczu Biolan Max nie zawierają substancji konserwujących i są doskonale tolerowane w czasie długotrwałego
stosowania. Biolan Max może być również stosowany przez użytkowników soczewek kontaktowych.  Dawkowanie Aby otworzyć
butelkę przed pierwszym użyciem należy usunąć pierścień zabezpieczający pociągając za uchwyt. Następnie należy zdjąć osłonę
pociągając do góry. Aby zakroplić preparat do oczu należy zdjąć osłonę zakraplacza, skierować zakraplacz butelki w dół i zakraplać do
worka spojówkowego 1 kroplę 3-5 razy na dobę. W trakcie zakraplania butelkę należy ściskać lekko tak, aby formowały się pojedyncze
krople i żeby uniknąć wydostawania się z zakraplacza ciągłego strumienia preparatu. Nie należy dotykać kocówką zakraplacza oka lub
rąk. Po zakropleniu preparatu należy powoli zamknąć oko tak, aby roztwór pokrył całą powierzchnię oka. Po zakończeniu zakraplania na
końcu zakraplacza może pozostać niewielka kropla roztworu. Należy ją usunąć pukając lekko w dno butelki. Następnie należy założyć
ponownie osłonę zakraplacza lekko naciskając. W przypadku, gdy po zastosowaniu preparatu występuje ciągły dyskomfort należy
skonsultować się z lekarzem okulistą. 
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