SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów
Cena: 24,70 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

20 minimsów

Postać

Krople

Producent

PHARM SUPPLY

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
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
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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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