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Blephaclean sterylne chusteczki do codziennej higieny
powiek x 20 szt
 

Cena: 45,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Chusteczki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Blephaclean w postaci sterylnych chusteczek do codziennej higieny powiek jest produktem nasączonym płynem
oczyszczającym, który jest dobrze tolerowany i łagodny dla skóry. Może być stosowany u pacjentów dorosłych, młodzieży, dzieci i
niemowląt już od 3. miesiąca życia. Chusteczki Blephaclean są miękkie i bardzo wygodne w stosowaniu, poza tym jest to produkt
hipoalergiczny, który w swoim składzie nie zawiera dodatku konserwantów. Jest to wyrób medyczny testowany pod kontrolą
okulistyczną pod kątem ich bezpieczeństwa dla narządu wzroku. Chusteczki oczyszczają powieki bardzo dokładnie, ale jednocześnie nie
naruszają naturalnej bariery mikrobiologicznej tego rejonu ciała.

Na co jest Blephaclean? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest codzienna higiena powiek. Wyrób jest szczególnie
polecany przy wrażliwej skórze powiek lub do stosowania przez alergików, a także przy infekcjach, gdyż może oczyszczać powieki z
alergenów, wydzieliny i zanieczyszczeń. Oprócz tego chusteczki Blephaclean mogą być pomocne przy podrażnieniach lub stanach
zapalnych powiek, a także przy różnego typu zakażeniach powiek. Można również wykorzystać je jako element przygotowania do
zabiegów okulistycznych bądź dermatologii estetycznej. Produkt jest nasączony delikatnym płynem, dzięki czemu delikatnie rozpuszcza
nagromadzone na brzegach powiek zanieczyszczenia, a także pozwala je usuwać. Chusteczki sterylne Blephaclean usuwają z brzegów
powiek również bakterie, poza tym mają działanie kojące i łagodzące podrażnienia, a przy tym nawilżają skórę. Chusteczki Blephaclean
mają również działanie przeciwzapalne i regenerujące.

W opakowaniu znajduje się 20 sterylnych chusteczek do codziennej higieny powiek Blephaclean. W skład produktu – jak sama nazwa
wskazuje – wchodzą sterylne chusteczki nasączone specjalnym płynem oczyszczającym. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z
zaleceniami. Każda chusteczka Blephaclean powinna być używana do oczyszczania jednego oka. Sposób korzystania z chusteczki
sterylnej Blephaclean jest prosty. Należy nałożyć chusteczkę na zamknięte powieki i rzęsy, a następnie delikatnie masować okrężnymi
ruchami. Po tym czasie należy oczyścić również brzeg powiek, naciskając delikatnie chusteczkę w miejscu nasady rzęs. Użyta
chusteczka nie powinna być stosowana więcej niż raz – jest to produkt jednorazowego użytku, którego ponowne wykorzystanie
mogłoby skutkować przeniesieniem zakażenia. W czasie stosowania chusteczek Blephaclean należy unikać ich bezpośredniego
kontaktu z powierzchnią oka. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien wyjąć je przed zastosowaniem produktu.
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Wyrób medyczny Blephaclean może mieć działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Produkt może przyczyniać się
do uczucia pieczenia lub swędzenia przez kilka minut po jego zastosowaniu, poza tym może powodować reakcje alergiczne, a także
zaczerwienienie powiek lub ich obrzęk. Nie każdy powinien korzystać z chusteczek sterylnych Blephaclean. Przeciwwskazania dotyczą
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Wskazania i działanie

Hypoalergiczne chusteczki nasączone dobrze tolerowanym płynem oczyszczającym do profesjonalnej higieny wrażliwych okolic
oczu, które:

delikatnie rozpuszczają oraz usuwają substancje i bakterie zalegające na brzegach powiek
nawilżają i łagodzą podrażnienia
działają przeciwzapalnie i regenerująco

Preparat przeznaczony jest do codziennej higieny okolic oczu zwłaszcza w przypadku:
istniejącego podrażnienia, stanu zapalnego lub zakażenia powiek (np. zapalenia skóry powiek, zespołu suchego oka,
dysfunkcji gruczołów Meiboma, jęczmienia, gradówki
konieczności usunięcia zanieczyszczeń, pyłków i wydzieliny (np. przy infekcjach lub alergii oczu)
przygotowania się do zabiegów okulistycznych lub dermatologii estetycznej (np. iniekcje wewnątrzgałkowe, laserowe
korekcje wad wzroku, operacje usunięcia zaćmy)
wrażliwej skóry powiek

Może być stosowany także u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy.
Blephaclean® utrzymuje okolice oczu w czystości nie naruszając jednocześnie naturalnej bariery ochronnej (mikrobiologicznej)
skóry wokół oczu.
Produkt testowany pod kontrolą okulistyczną, pod kątem bezpieczeństwa dla narządu wzroku.
Jedno opakowanie Blephaclean® zawiera 20 jednorazowych chusteczek, które:

nie zawierają konserwantów
są hypoalergiczne
miękkie i wygodne
gotowe do użycia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Chusteczki Blephaclean® używa się wykonując opisane poniżej, proste czynności:
na zamknięte powieki i rzęsy nałożyć chusteczkę
delikatnie masować, wykonując okrężne ruchy
oczyścić brzeg powiek, naciskając delikatnie u nasady rzęs

Używać osobnej chusteczki do każdego oka.

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

Galeria
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