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Dexoftyal UD nawilżające i regenerujące krople do oczu 0,35
ml x 10 minimsów
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 minimsów

Postać Krople

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dexoftyal UD w postaci kropli do oczu w minimsach to produkt o działaniu nawilżającym i regenerującym, w którego
składzie nie znajdują się konserwanty. Nie ma również składników pochodzenia zwierzęcego. Krople do oczu Dexoftyal UD mogą być
stosowane przez pacjentów, którzy noszą soczewki kontaktowe. Produkt jest dobrze tolerowany i może być stosowany bez ograniczeń.
Wygodne w stosowaniu minimsy są jednodawkowe.

Na co jest Dexoftyal UD? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest podrażnienie lub pieczenie oczu, a także uczucie
zmęczenia oczu, ich zaczerwienienie oraz dolegliwości powiązane. Składnikiem czynnym wyrobu medycznego jest prowitamina B5,
która wspomaga procesy regeneracyjne rogówki. Krople do oczu w składzie zawierają też HydraFlex o właściwościach
mukoadhezyjnych, przez co przyczyniają się do odpowiedniego zachowania filmu łzowego oraz lepszej ochrony powierzchni oka. 
Funkcją Dexoftyal UD jest redukcja suchości oczu i ich podrażnienia, a dodatkowo minimalizowanie uczucia zmęczenia oczu, ich
pieczenia i zaczerwienienia. Działanie Dexoftyal UD może być pomocne przy dolegliwościach oczu będących efektem długotrwałej
pracy przed komputerem lub ekranem tabletu, a także przy zbyt długim spędzaniu czasu przed ekranem telefonu bądź telewizora. Wyrób
medyczny może też być stosowany na zmęczone oczy przy prowadzeniu samochodu bądź na suchość oczu w związku z przebywaniem
w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dodatkowo produkt może zmniejszać dolegliwości związane z działaniem wiatru, wody w basenie
czy zanieczyszczeń powietrza.

W opakowaniu znajduje się 10 minimsów, każdy po 0,35 ml Dexoftyal UD. W skład wyrobu medycznego wchodzi 2% dekspantenol oraz
0,5% hydroksypropyloceluloza (HydraFlex). Przed użyciem kropli do oczu należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i
postępować zgodnie z jej wskazówkami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Wyrób medyczny można używać na dwa sposoby –
bezpośrednio kropiąc oczy lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych. Jeśli wyrób stosowany ma być bezpośrednio do oczu, należy
wkrapiać 1–2 krople do każdego oka jednorazowo. Po wkropieniu wyrobu medycznego należy kilkukrotnie zamrugać, aby preparat
został równomiernie rozprowadzony po oku. Do kropienia oczu nie trzeba wyjmować soczewek. Jeśli natomiast krople będą używane za
pośrednictwem soczewek, należy na położoną na palcu soczewkę nakropić 1–2 krople Dexoftyal UD, a potem nałożyć soczewkę na oko
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i pomrugać 2–3 razy. Minimsy przeznaczone są do jednorazowego użytku – po otwarciu minimsa nie powinno się z niego korzystać
ponownie.

Nie każdy powinien stosować krople Dexoftyal UD, gdyż mają też przeciwwskazania. Nie należy stosować wyrobu medycznego
Dexoftyal UD wraz z lekami do oczu, chyba że lekarz wskaże inaczej. Wyrób medyczny nie powinien być też używany przy zakażeniu
oczu. Przeciwwskazaniem Dexoftyal UD jest też nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników kropli. W przypadku objawów
nadwrażliwości najlepiej odstawić krople do oczu i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

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