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Thea HYABAK UD Krople do oczu 30 ampułek po 0,4 ml
 

Cena: 43,30 pln

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 x 0,4 ml

Postać krople

Producent/
Dystrybutor

THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Hialuronian sodu 0,6 mg   Chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań do 0,4 ml  
Wskazania Do nawilżania oczu w przypadku uczucia suchości lub zmęczenia oczu spowodowanych czynnikami zenętrznymi, takimi jak:
wiatr, dym, zanieczyszczenia, kurz, suche powietrze, klimatyzacja, podróżowanie samolotem, długotrwała praca przed monitorem.   Dla
osób noszących soczewki kontaktowe- nawilża soczewki w celu ich łatwiejszego zakładania i zdejmowania oraz zapewnia
natychmiastowy komfort użytkowania soczewek w ciągu dnia.  Działanie HYABAK UD jest hipotonicznym roztworem przeznaczonym do
stosowania do oczu lub na soczewki kontaktowe. Zawiera kwas hialuronowy (o właściwościach nawilżających i powlekających) oraz
aktinokinol (okulistyczny filtr UV).  Preparat HYABAK UD jest zalecany: - do nawilżania oczu w przypadku uczucia suchości lub
zmęczenia oczu spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wiatr, dym, zanieczyszczenia, kurz, suche powietrze,
klimatyzacja, podróżowanie samolotem, długotrwała praca przed monitorem komputerowym. - dla osób noszących soczewki
kontaktowe – nawilża soczewki w celu ich łatwiejszego zakładania i zdejmowania oraz zapewnia natychmiastowy komfort użytkowania
soczewek w ciągu dnia.  HYABAK UD nie zawiera środków konserwujących, dlatego może być stosowany łącznie ze wszystkimi
rodzajami soczewek kontaktowych. Brak środka konserwującego pozwala uniknąć podrażnienia i reakcji alergicznych oraz zapewnia
ochronę tkanek oka.  Dawkowanie 1 kropla do każdego oka w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia, według potrzeby. Osoby
noszące soczewki kontaktowe: 1 kropla na każdą soczewkę podczas jej zakładania i zdejmowania, jak również do każdego oka tak
często jak to jest konieczne w ciągu dnia.  Działania niepożądane Rzadko może wystąpić łagodne podrażnienie oczu.  
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