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Aravis krople do oczu 10 ml
 

Cena: 46,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Arabinogalaktan, trehaloza, hialuronian sodu, witamina E (TPGS), D-pantenol, buforowany roztwor o pH 7,20

Wskazania i działanie
ARAVIS to nawilżające krople do oczu, które zalecane są do stosowania w leczeniu zespołu suchego oka oraz w celu ochrony,
nawodnienia i nawilżenia powierzchni oka. Krople są szczególnie wskazane w leczeniu objawów (np. uczucie ciała obcego, dyskomfort,
pieczenie lub podrażnienie), które związane są ze środowiskowymi czynnikami stresowymi (np. dym papierosowy, wiatr, suche
powietrze, klimatyzacja tip.) oraz korzystaniem z ekranów urządzeń elektronicznych.

Nawilżające krople na bazie hialuronianu sodu, trehalozy i arabinogalaktanu
Hialuronian sodu powoduje, że preparat ma wysoką lepkosprężystość, dzięki czemu zapewnia skuteczniejsze
nawodnienie powierzchni oka, po to, aby złagodzić objawy związane z zespołem suchego oka
Arabinogalaktan to naturalny mukopolisacharyd, który posiada właściwości nawilżające, jest ekstrahowany z kory
modrzewia kanadyjskiego. Wykazuje skuteczność w ochronie rogówki
Trehaloza łącznie z witaminą E (TPGS) powoduje, że produkt wykazuje właściwości przeciwutleniające, a także
nawilżające.

Dzięki odpowiedniemu połączeniu składników Aravis krople zapewniają długotrwałe nawilżenie i ochronę, które razem z kojącym
D-pantenolem przynosi szybką ulgę.
Technologia OSD to system dozowania kropli, które zapewnia sterylność preparatu bez użycia konserwantów
Krople można stosować podczas jednoczesnego używania soczewek kontaktowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zaleca się aplikowanie 1-2 krople do każdego oka 2-3 razy dziennie.
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1. Dokładnie umyć ręce przed użyciem produktu.
2. Zdjąć nasadkę oraz plombę bezpieczeństwa.
3. Zaaplikować do każdego oka zalecaną liczbę kropli, pociągając dolną powiekę lekko w dół i patrząc w górę.
4. Założyć nasadkę natychmiast po użyciu.
Krople należy zużyć w ciągu 120 dni po otwarciu.

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