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Lacrimal nawilżające krople oczne 2x5ml
 

Cena: 16,60 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,014 g/ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 2x5ml

Postać krople

Producent/
Dystrybutor

WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Alcohol polyvinylicus

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 ml roztworu zawiera jako: substancję czynną: 14 mg alkoholu poliwinylowego oraz substancje pomocnicze: disodu fosforan
dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, wodę oczyszczoną.  Wskazania Lek
Lacrimal stosuje się w objawowym leczeniu dolegliwości związanych z zespołem suchego oka, np. w przebiegu kolagenoz, zapalenia
rogówki na tle niedomykalności szpary powiekowej lub pod wpływem wiatru i słońca.  Działanie Łagodzi objawy podrażnienia związane
z niedostatecznym wydzielaniem łez. Działa osłaniająco na nabłonek rogówki, przeciwdziała podrażnieniu spojówki podczas noszenia
protezy oka.  Dawkowanie Lacrimal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. Lacrimal jest przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych - dla dorosłych i dzieci. 
Zwykle 4-6 razy na dobę wkraplać po 1-2 krople do worka spojówkowego.  Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego -
miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie
zawartości butelki. Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie
trafiła do oka, należy wkroplić następną. Delikatnie zamrugać okiem (oczami). Zamknąć butelkę.  Przeciwwskazania stwierdzonej
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,  założonych miękkich soczewek kontaktowych  Działania niepożądane Lek jest
zwykle dobrze tolerowany. U niektórych osób podczas zakraplania do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie
pieczenia.  Informacja   Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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