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

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

 

 

Biolan Gel 0,3% 0,35 ml x 10 minimsów
 

Cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 minimsów

Postać Żele

Producent PHARM SUPPLY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Skład
hialuronian sodu 0,30%, chlorek sodu, fosforan sodu jednozasadowy, fosforan sodu dwu-zasadowy, woda oczyszczana

Wskazania i działanie

BIOLAN® Gel to wiskoelastyczne krople do oczu nie zawierające środków konserwujących, które po zakropleniu tworzą
doskonale przejrzystą i bezbarwną warstwę na powierzchni rogówki. BIOLAN® Gel chroni, nawilża i powleka powierzchnię oka
zapewniając długotrwałą ulgę w dolegliwościach spowodowanych przez czynniki mechaniczne (noszenie twardych lub miękkich
soczewek kontaktowych, niektóre okulistyczne procedury diagnostyczne), przez warunki środowiska jak na przykład
klimatyzowane pomieszczenia, wiatr, suche, chłodne lub gorące powietrze, powietrze zanieczyszczone przez dym tytoniowy
oraz przez wykonywanie pracy obciążającej narząd wzroku (praca przy monitorach komputerowych, mikroskopach, czy
długotrwałe prowadzenie pojazdów mechanicznych).

Środki ostrożności
Nie wkraplać preparatu, jeżeli pojemnik jednodawkowy (minims) był uszkodzony. Nie dotykać powierzchni oka, ani żadnych innych
przedmiotów otwartym zakraplaczem minimsa, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia. Nie należy stosować preparatu w przypadku
wystąpienia objawów nadwrażliwości lub w przypadku, gdy wiadomo jest o istniejącej nadwrażliwości na jeden ze składników.
BIOLAN® Gel nie zawiera środków konserwujących, w związku z tym pozostały w pojemniku po zakropleniu preparat należy wyrzucić.
Nie należy zakraplać preparatu jednocześnie z innymi lekami do oczu.
Preparatu nie należy stosować w oku wykazującym objawy infekcji.
Po zakropleniu może wystąpić przejściowe, szybko przemijające zaburzenie widzenia w postaci zamglenia. Do momentu jego ustąpienia
nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Preparatu BIOLAN® Gel nie należy stosować po upływnie okresu ważności.

Dawkowanie
Oddzielić jeden pojemnik jednodawkowy (minims). Upewnić się, że pojemnik nie jest uszkodzony. Otworzyć pojemnik przez pokręcanie
górną, płaską, częścią (nie odrywać). Zakroplić jedną lub dwie krople preparatu do każdego oka lub na wewnętrzną powierzchnię
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soczewki kontaktowej.
Jeżeli objawy dyskomfortu nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem okulistą.

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