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Lacrimal natura krople do oczu 10 ml
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Lacrimal Natura w postaci kropli do oczu to preparat o właściwościach odświeżających i kojących. Na co pomaga
Lacrimal Natura? Wskazaniem do stosowania kropli jest chęć złagodzenia dolegliwości bólowych oczu oraz ich zaczerwienienia.
Produkt może być pomocny w przypadku podrażnienia i pieczenia oczu związanego z działaniem czynników atmosferycznych lub
środowiskowych. Wykorzystać można go między innymi przy uczuciu suchego oka (tzw. uczucie piasku pod powiekami), a także przy
objawach alergii. Poza tym może sprawdzić się przy problemach z oczami wynikających z działania klimatyzacji, styczności z kurzem,
zanieczyszczonego powietrza, czy też działania wody chlorowanej bądź morskiej. Będzie też odpowiedni przy zmęczeniu oczu przy zbyt
długiej pracy przy komputerze czy też po długotrwałym czytaniu bądź prowadzeniu samochodu.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli Lacrimal Natura. W skład wyrobu medycznego wchodzą wyciąg wodny z zielonej herbaty, który
łagodzi zmęczenie oczu oraz zapewnia ochronę siatkówce oka, oraz wyciąg wodny ze świetlika, który łagodzi infekcje oczu, a także
działa łagodząco przy stanach zapalnych spojówek, redukując łzawienie i pieczenie oczu. W skład kropli do oczu Lacrimal Natura
wchodzą też wodny wyciąg z rumianku i wyciąg wodny z oczaru, które działają odświeżająco i kojąco, oraz składniki pomocnicze, czyli
kwas borny, dekahydrat tetraboranu disodowego i chlorek sodu, a oprócz tego EDTA, chlorek benzalkoniowy oraz woda do iniekcji.

Lacrimal Natura jest wyrobem medycznym, który należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się wkrapianie 1–2 kropli
Lacrimal Natura do każdego oka z częstotliwością nie większą niż 3 razy dziennie. Wyrób medyczny Lacrimal Natura ma także
przeciwwskazania do stosowania: nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. Produkt należy zużyć nie później niż 28 dni od
otwarcia opakowania – jeśli tak się nie stanie, pozostałą część wyrobu należy wyrzucić.

Opis
Postać krople do oczu
Opis produktu / przeznaczenie LACRIMAL NATURA

Wyrób medyczny w postaci sterylnego roztworu do oczu o fizjologicznym pH, na bazie wodnego wyciągu z zielonej herbaty, rumianku,
oczaru i świetlika.
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LACRIMAL NATURA to krople do oczu o właściwościach kojących i odświeżających.

Rumianek, oczar i świetlik posiadają właściwości kojące i odświeżające. Stosowane są w celu łagodzenia bólu i zaczerwienienia błony
śluzowej oczu spowodowanych pieczeniem, podrażnieniem, czynnikami atmosferycznymi oraz niekorzystnym wpływem środowiska.

Zielona herbata chroni siatkówkę oka i wskazana jest w łagodzeniu zmęczenia oczu.

Świetlik wykazuje właściwości łagodzące infekcje oczu, zapalenie spojówek, pieczenie i łzawienie oczu.

Dzięki specjalnie dobranym składnikom o pH fizjologicznym Lacrimal Natura zapewnia wysoką zgodność z tkankami oka i płynem
łzowym. Krople Lacrimal Natura są szczególnie wskazane, gdy odczuwany jest dyskomfort i podrażnienia związane z:

wpływem niekorzystnych czynników środowiska, takich jak klimatyzacja, ogrzewanie, promieniowanie słoneczne oraz UV, wiatr,
dym, zanieczyszczenie powietrza, kurz, woda morska i chlorowana, kosmetyki;

długotrwałym oglądaniem telewizji, czytaniem, pracą przed ekranem monitora, długą jazdą samochodem;

uczuciem suchego oka (“piasek pod powiekami”);

noszeniem soczewek kontaktowych;

objawami alergii – katar sienny i podrażnienia pyłkami roślin.

Zawiera chlorek benzalkoniowy jako substancję konserwującą.

Nie zawiera fosforanów.

Przekazy marketingowe Lacrimal Natura – ukojenie i odświeżenie dla podrażnionych oczu
Skład Wyciąg wodny z zielonej herbaty, wyciąg wodny z oczaru, wyciąg wodny ze świetlika, wyciąg wodny z rumianku, kwas borny,
dekahydrat tetraboranu disodowego, chlorek sodu, EDTA, chlorek benzalkoniowy, woda do iniekcji.
Stosowanie SPOSÓB UŻYCIA

Otworzyć butelkę i usunąć osłonkę.
Odchylić głowę do tyłu i umieścić końcówkę pojemnika nad okiem, do którego chcemy wpuścić krople.
Ścisnąć lekko pojemnik i wkroplić 1 lub 2 krople do worka spojówkowego.
Po zastosowaniu natychmiast zamknąć butelkę. Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia.
Należy stosować 3 razy dziennie.
Przed zastosowaniem należy zdjąć soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po około 15 minutach od zastosowania kropli.

Dodatkowe informacje Nie stosować na soczewki kontaktowe.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Instrukcją używania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania do oczu.

Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.

Nie należy stosować produktu na soczewki kontaktowe.

Nie należy stosować produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone lub było niedokładnie zamknięte przed pierwszym otwarciem.

Podczas aplikacji nie należy dotykać opakowaniem oka ani żadnej innej powierzchni, gdyż może to spowodować zakażenie kropli.

Nie należy stosować produktu jeśli wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik.

Nie należy stosować produktu po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu należy zaprzestać jego używania i skonsultować się z
lekarzem.

Warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia.

Dostępne wielkości opakowań Butelka 10 ml
Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel Dystrybutor:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Składniki
Distilled Waters Of Green Tea, Euphrasia Officinalis, Hamamelis Virginiana, Matricaria Chamomilla

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

