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Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 minimsów

Postać Krople

Producent PHARM SUPPLY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów w postaci sterylnego roztworu w jednodawkowych minimsach jest
preparatem, w którego składzie znajdują się jedynie naturalne substancje biologiczne. Preparat pozbawiony jest dodatku środków
konserwujących.
Na co jest Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest dyskomfort oczy
powodowany działaniem czynników mechanicznych, środowiskowych i innych. Wyrób medyczny może być pomocny przy długotrwałej
pracy obciążającej wzrok, w tym przy pracy przed komputerem bądź mikroskopem, a także w przypadku długotrwałego prowadzenia
pojazdów. Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów można też stosować przy niekorzystnym wpływie na oczy klimatyzowanego
powietrza, dymu papierosowego czy zimna bądź wiatru. Wyrób medyczny wskazany jest też po okulistycznych procedurach
diagnostycznych, poza tym może być pomocny w przypadku pacjentów, który noszą twarde lub miękkie soczewki kontaktowe. Funkcją
Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów jest nawilżanie oczu oraz powlekanie ich powierzchni warstwą ochronną, co w konsekwencji
zmniejsza dyskomfort.

W opakowaniu znajduje się 20 minimsów Biolan 0,15% krople do oczu. W skład wyrobu medycznego wchodzi 0,15% soli sodowej kwasu
hialuronowego, a także chlorek sodu oraz zasadowy fosforan sodu i dwuzasadowy fosforan sodu, a całość uzupełnia woda
oczyszczona. Przed skorzystaniem z wyrobu medycznego Biolan 0,15% krople do oczu, pacjent powinien zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania produktu. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecane w ulotce dawkowanie Biolan 0,15% krople do oczu powinno
być przestrzegane. Zaleca się kropienie jednorazowo 1-2 kropli wyrobu medycznego do każdego oka. Alternatywą jest nanoszenie kropli
wyrobu medycznego na wewnętrzną część soczewki. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy upewnić się, czy jego
opakowanie nie jest uszkodzone. Otworzyć pojedynczego minimsa można poprzez przekręcenie jego górnej, płaskiej części. W
przypadku nieustępującego po zastosowaniu wyrobu medycznego dyskomfortu oczu należy skonsultować się z lekarzem.

Minimsy przeznaczone są do jednorazowego użytku. Jeśli całość wyrobu medycznego Biolan 0,15% krople do oczu z minimsa nie
zostanie jednorazowo wykorzystana, pozostałość należy wyrzucić po użyciu. W czasie korzystania z produktu nie należy dotykać oka i
innych powierzchni otwartą końcówką zakraplacza minimsa, gdyż mogłoby to skutkować zanieczyszczeniem wyrobu medycznego.

Wyrób medyczny Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów ma przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku należy z niego
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korzystać. Produkt jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków do oczu. Nie należy też produktu
aplikować do oka z objawami infekcji. Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów jest przeciwwskazany w przypadku uszkodzenia
minimsa, gdyż jego zawartość może już nie być sterylna. Nie należy też korzystać z produktu, jeśli upłynie data ważności podana na
opakowaniu.

Skład
0,15% soli sodowej kwasu hialuronowego, chlorek sodu, zasadowy fosforan sodu, dwuzasadowy fosforan sodu, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

BIOLAN® jest sterylnym, nie zawierającym środków konserwujących, wysoko elastycznym preparatem, który tworzy warstwę
ochronną na powierzchni rogówki oka. Preparat zawiera wyłącznie naturalne substancje biologiczne.
BIOLAN® chroni, nawilża i powleka powierzchnię oka likwidując na długi czas dyskomfort oka spowodowany przez czynniki
mechaniczne (twarde lub miękkie soczewki kontaktowe), okulistyczne procedury diagnostyczne, niekorzystne oddziaływanie
środowiska (klimatyzowane pomieszczenia, wiatr, zimno, dym papierosowy) jak również długotrwała praca obciążająca narząd
wzroku (monitor komputerowy, mikroskop, długotrwałe prowadzenie pojazdów).

Środki ostrożności

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku, gdy minims jest uszkodzony.
Nie dotykać powierzchni oka, ani żadnych innych przedmiotów otwartym zakraplaczem minimsa, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia.
Zawartość minimsa jest przeznaczona do użytku jednorazowego, pozostały w nim preparat powinien być wyrzucony natychmiast po
użyciu. Preparatu nie stosować jednocześnie z innymi lekami do oczu.
Nie stosować w oku wykazującym objawy infekcji.
Bezpośrednio po zakropleniu przez krótki czas może występować zaburzenie widzenia w postaci zamglenia. W tym czasie nie należy
prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Nie stosować po upływie daty ważności.

Dawkowanie
Oddzielić jeden minims. Upewnić się, że minims nie jest uszkodzony. Otworzyć minims przez pokręcanie górną, płaską, częścią (nie
odrywać). Zakroplić 1-2 krople preparatu do każdego oka lub nanieć kroplę na wewnętrzną powierzchnię soczewki. Jeżeli dyskomfort nie
ustępuje należy zwrócić się o poradę do lekarza okulisty.

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