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Clarastill krople do oczu 5 ml
 

Cena: 35,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent PHARM SUPPLY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Karboksymetyloceluloza 0,3%, parahydroksy-benzoesan metylu 0,03%, parahydroksy-benzoesan propylu 0,012%, glicerol, wersenian
disodowy, N-acetylokarnozyna, chlorek sodu, tetraboran sodu, diwęglan potasu, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Krople do oczu Clarastill to wodny roztwór karboksymetylocelulozy o stężeniu 0,3%, przeznaczony do stosowania na tkanki oka,
wykazujący działanie ochronne, odżywcze, nawilżające i powlekające.
Dzięki właściwościom zawartego w nich przeciwutleniacza i działaniu przeciwko wolnym rodnikom, ten wyrób medyczny chroni
tkanki oka (ciało szkliste, rogówkę, spojówkę) przed skutkami stresu oksydacyjnego spowodowanego przez niekorzystne
warunki środowiska (mechaniczne działanie soczewek kontaktowych, promienie słoneczne, dym, pył, klimatyzacja,
promieniowanie wytwarzane przez urządzenia komputerowe) i ułatwia powrót do ich prawidłowego stanu na drodze naturalnych
mechanizmów.
Fizjologiczny roztwór chlorku sodu, podstawa wyrobu, pozostaje w kontakcie z powierzchnią oka tylko przez kilka sekund,
zapewniając krótkotrwałe korzystne działanie. Dodatek gliceryny powoduje uwalnianie wody z tkanek oka, skutkiem, czego jest
efekt nawilżania i wytworzenia cienkiej warstwy wodnej na powierzchni rogówki, a dodatek karboksymetylocelulozy powoduje
tworzenie się wysokoelastycznego żelu na jej powierzchni.
Właściwości powstającego w ten sposób na powierzchni rogówki hydrożelu są analogiczne do właściwości reologicznych
naturalnego płynu łzowego jak również wykazuje on taki sam efekt przylegania do śluzówki, przez co działa ochronnie,
odżywczo, nawilżająco i powlekająco, nie powodując przejściowych zaburzeń widzenia (nieostrości widzenia) u użytkownika. W
skład preparatu wchodzi substancja pomocnicza N-acetylokarnozyna, która nie wykazuje określonego działania
farmakologicznego, ale dzięki właściwościom naturalnego przeciwutleniacza działa przeciwko wolnym rodnikom i w ten sposób
chroni tkanki oka (ciało szkliste, rogówkę, spojówkę) przed działaniem nadtlenków lipidów.
Clarastill charakteryzuje się następującymi właściwościami fizykochemicznymi: preparat jest doskonale przezroczysty, łatwo
miesza się z wodą (oraz płynem łzowym) w każdym stosunku. Nie powoduje wytwarzania nierozpuszczalnych osadów soli
metali lub związków organicznych, które mogą być obecne w niewielkiej ilości w płynie łzowym. Odczyn preparatu i jego
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osmolarność jest zgodna z tkankami oka i płynem łzowym, w związku, z czym preparat jest doskonale tolerowany.

Środki ostrożności

Przeciwwskazania
Preparat nie zawiera czwartorzędowych soli amoniowych (benzalkonium, cetrymid) w związku, z czym może być stosowany przez
użytkowników twardych i miękkich soczewek kontaktowych. Podczas zakraplania nie należy dotykać oka końcówką zakraplacza Nie
stosować w przypadku objawów infekcji oka.
Nie wkraplać jednocześnie z innymi produktami stosowanymi do oczu. Nie stosować, jeśli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek
składnik preparatu. Nie stosować po upływie daty ważności. Po 30 dniach po pierwszym otwarciu opakowania pozostałą ilość preparatu
należy wyrzucić.

Dawkowanie
Zakraplać 1-2 krople preparatu Clarastill na dobę do worka spojówkowego ściskając lekko butelkę. Można stosować preparat częściej,
jeśli jest to konieczne.

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