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Droptiva PLUS 1% krople do oczu 10 ml
 

Cena: 32,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Droptiva PLUS 1% w postaci kropli do oczu jest produktem nawilżającym na bazie sterylnego roztworu karmelozy
sodowej. Wyrób dostępny jest w butelce z innowacyjnym zakraplaczem (OSD), który jest opatentowanym rozwiązaniem. OSD pozwala
na utrzymanie potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów z dala od roztworu, ułatwiając utrzymanie jego sterylności przez nawet 2
miesiące od otwarcia opakowania produktu. W składzie wyrobu medycznego nie znajdują się konserwanty. Krople mogą być stosowane
przez osoby noszące miękkie soczewki kontaktowe.

Na co jest Droptiva PLUS 1% krople do oczu? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są dolegliwości związane z suchością
oczu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Wyrób medyczny przynosi skuteczną i trwałą ulgę przy problemie suchych oczu, a
dodatkowo zapewnia im ochronę przed przesuszeniem, któremu towarzyszy uczucie dyskomfortu. Funkcją Droptiva PLUS 1% krople do
oczu jest też ochrona przed pieczeniem oczu oraz ich podrażnieniem w związku z działaniem drażniących czynników środowiskowych.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Droptiva PLUS 1%. W skład wyrobu medycznego wchodzi sterylny roztwór 1%
karmelozy sodowej, a oprócz tego kwas borowy, tetraboran sodu i chlorek sodu oraz potasu i wapnia, a także woda. Formuła kropli do
oczu jest natomiast pozbawiona środków konserwujących. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Droptiva PLUS 1% krople do
oczu należy dokładnie przeczytać dołączoną do opakowania ulotkę. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać podanego w
ulotce wyrobu medycznego dawkowania. Droptiva PLUS 1% krople do oczu powinny być przyjmowany 2–3 razy dziennie. Należy
aplikować do każdego oka 1 kroplę wyrobu medycznego.

W czasie stosowania Droptiva PLUS 1% krople do oczu należy unikać dotykania końcówką zakraplacza oka lub innych powierzchni.
Jeśli pacjent stosuje inne medykamenty do oczu, powinien odczekać przynajmniej 10–15 minut przed podaniem leku okulistycznego.
Produkt nie powinien być stosowany w sposób ciągły dłużej niż 30 dni, a jeśli objawy wciąż będą się utrzymywać u pacjenta, zaleca się
konsultację z lekarzem. Bezpośrednio po aplikacji wyrobu medycznego do oka u niektórych mogą pojawić się tymczasowe zaburzenia
ostrości widzenia, co ma związek z wysoką lepkością produktu.

Nie w każdym przypadku wyrób medyczny Droptiva PLUS 1% krople do oczu powinien być stosowany. Przeciwwskazania obejmują
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nadwrażliwość na chociaż jeden z jego składników. Jeśli pacjent zastosuje wyrób medyczny i wystąpią u niego jakiekolwiek objawy
nadwrażliwości, powinien go odstawić i skonsultować się z lekarzem. Nie należy korzystać z wyrobu medycznego, jeśli jego opakowanie
lub pojemnik uległy uszkodzeniu. Poza tym nie należy wykorzystywać produktu, gdy minie podana na jego opakowaniu data ważności.
Otwarty produkt powinien zostać zużyty w czasie nieprzekraczającym dwóch miesięcy. Droptiva PLUS 1% krople do oczu nie powinny
być połykane i należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wskazania i działanie
Droptiva (karmeloza sodowa 1%) to sterylny nawilżający roztwór karmelozy sodowej (0,5%) do zakraplania oczu bez środków
konserwujących, w butelce wyposażonej w innowacyjny, opatentowany wielorazowy zakraplacz do oczu (OSD)

Zakraplacz OSD utrzymuje potencjalnie szkodliwe bakterie z dala od roztworu, który pozostaje jałowy przez okres do 2 miesięcy
od pierwszego użycia
Droptiva stosowana jest w celu uzyskania uzyskania skutecznej i trwałej ulgi w stanach łagodnej do umiarkowanej suchości oka.
Roztwór zapewnia również ochronę przed pieczeniem, podrażnieniem i uczuciem dyskomfortu związanym z suchością oka lub
narażeniem na czynniki środowiskowe.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
W razie potrzeby 1 kroplę do każdego oka 2-3 razy dziennie.

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