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Hialeye Duo Emulsja krople do oczu 10ml
 

Cena: 61,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent/
Dystrybutor

ADAMED PHARMA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Hialeye Duo to krople do oczu w postaci lipidowej mikroemulsji, przeznaczone do leczenia oraz zapobiegania umiarkowanym oraz
ciężkim objawom zespołu suchego oka.  Działanie kropli Hialeye Duo  Hialeye Duo Emulsja powoduje przerwanie błędnego koła zespołu
suchego oka, regeneruje i wzmacnia film łzowy, tworząc trwałą warstwę ochronną na powierzchni oka. Krople do oczu zmniejszają
zaczerwienienie oczu, poprawiają widzenie nawet w trudnych warunkach i zapewniają długotrwałą skuteczność.  Skad  0,1% olej z
nasion saccha inchi (Plukenetia volubilis), 2% trehaloza, 0,2% hialuronian o wysokiej masie cząsteczkowej i glicerol w jałowej i
hipotonicznej emulsji trometamolu/buforu cytrynianowego. Nie zawiera środków konserwujących, alkoholu, fosforanów, boranów, oleju
mineralnego ani materiałów pochodzenia zwierzęcego.    Jak stosować krople Hialeye Duo?  W celu pierwszego otwarcia butelki należy
oderwać i wyrzucić plombę na nakrętce. Zdjąć nakrętkę. Przed pierwszym zastosowaniem należy przećwiczyć sposób obchodzenia się z
butelką. Butelkę należy delikatnie ścisnąć jedynie w pozycji z końcówką skierowaną w dół. Podawać po 1 kropli do każdego oka, 3–4
razy dziennie. Strząsnąć pozostałą kroplę z końcówki i zamknąć butelkę nakrętką. Dzięki niewielkiej podkładce wewnątrz nakrętki kolejna
pobierana kropla będzie świeża i czysta. W miarę ubywania zawartości butelki zaleca się chwytanie dozownika w środkowej części i
nieco mocniejsze ściskanie. Zawartość należy zużyć w ciągu sześciu (6) miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności. 300
kropli, objętość kropli wynosi 30 µl, czyli dokładnie tyle, ile może zmieścić się w przeciętnym oku.  Ostrzeżenia  Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować, jeśli butelka jest uszkodzona. Butelka powinna być używana
tylko przez jedną osobę. Nie dotykać oka ani soczewek kontaktowych końcówką butelki. Nie dotykać końcówki butelki palcami. Nie
ściskać butelki z założoną nakrętką. Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na butelce i pudełku tekturowym lub
po upływie daty przydatności do użycia (6 miesięcy po otwarciu). W przypadku nieostrego widzenia bezpośrednio po zastosowaniu
należy odczekać chwilę przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających ostrości widzenia. Nieostrość widzenia
powinna być jedynie łagodna i przejściowa. Odczekać co najmniej 15 minut po podaniu i przed podaniem innych leków do oczu.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 5–30°C. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem. Pustą butelkę wyrzucić w odpowiedni sposób.  Produkt należy
stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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